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Mathantverk har gett många 
nya lokala produkter
Göran Östberg och Helena Höglund-Rusk har aktivt jobbat 
med produktutveckling av mathantverk de senaste åren.
Läs mer på sid 8
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Strandvägen hörde väl till de ärenden som gav en lite 
bitter eftersmak. Jag tycker personligen att det är ett av 
de bästa ministerbesöken som jag deltagit i. Orsaken till 
det har inget med själva ministern att göra, utan det har 
att göra med att jag anser att vi var så väl förberedda. Vi 
hade haft god hjälp av företagare och kommunens företa-
garförening som hade hjälpt till med bakgrundsmaterial 
och motiveringar till vår uppvaktning. Vi hade utmärkt 
uppbackning av våra riksdagsledamöter Joakim Strand 
och Mats Nylund på plats i Helsingfors. Så det var med 
en viss yrkesstolthet som jag kunde överräcka vår skri-
velse med allt material till minister Anne Berner i novem-
ber i fjol. 

Vissheten om att man som kommunal tjänsteman, poli-
tiker och företagare tillsammans gjort sitt yttersta för en 

gemensam önskan riktad till landets natio-
nella beslutsfattare gör också att man 

kan ta olika gliringar i insändars-
palterna med en klackspark. 
Att den statliga tjänstemannen 
inte har koll på var hans orga-
nisation har tänkt sätta ut 
sina beläggningar får tala 
för tjänstemannen själv. 
Inom det kommunala har 
vi reserverat 100.000 
euro för att kunna delta i 
projektet med ny belägg-

ning till Strandvägen 
på sträckan Mol-

p e - K o r s n ä s . 
D e s s a 

p e n g a r 
kan inte 

Våraktuellt i Korsnäs
Det märks på kalendern att våren tillsammans med hösten är en skyndsam tid 

inom det kommunala fögderiet. I takt med att det blir ljusare morgnar och kvällar 
så försöker man också få mera händelser att rymmas in på en dag och vissa dagar 
lyckas det bra, andra mindre bra. 

användas till någon annan sträckning utan att kom-
munens fullmäktige i så fall tar ett beslut om att ändra 
användningsändamålet. Men det verkar som om de stat-
liga institutionerna inte behöver kommunens pengar, 
utan värdesätter mer att få besluta själv om vilka vägar 
som ska få beläggning.

Företagsamhetsfostran
Under våren har våra duktiga ungdomar i sina skolor 

jobbat med företagande och egna företagsidéer. Kommu-
nen deltar i YES - företagsamhetsfostran, ett projekt som 
jobbar i hela Österbotten med att få in företagsamhets-
fostran i undervisningen i alla årskurser. Ungdomarna 
har fått tävla med sina företagsidéer i Rewell Center och 
senare i Helsingfors. 

 Vi har diskuterat ämnet med rektorerna för kommu-
nens skolor och med företagarföreningen och tanken 
är att under läsåret 2018-2019 så ska företagsamhets-
fostran vara i focus och som tema i våra lågstadieskolor 
i Korsnäs. För att det ska fungera bra krävs det att även 
våra lokala företagare kan ställa upp och vara med och 
inspirera våra barn och unga, plocka fram det där bästa 
med att få jobba som företagare och kanske hålla inne 
lite med det som säkert många gånger känns tungt också. 
Fördelar och nackdelar finns ju egentligen med alla olika 
jobb, men kanske vi inte ska begränsa möjligheterna från 
början för våra ungdomar med att i all välmening ge råd 
som kanske är lite onödiga. Tänk om den svenska grund-
aren av Spotify hade fått orders av sina föräldrar att abso-
lut inte börja med några fånerier om musikförsäljning via 
nätet, som egentligen inte ger lyssnaren annat än musik 
för stunden! 

Vi läser i Vasabladet att allt fler får sin utkomst från 
olika digitala plattformar och det kan vara svårt att för-
söka förutspå utifrån dagens näringsliv vad som kan vara 
morgondagens marknader. På en futuristisk föreläsning 
om morgondagens arbetsmarknad så lyfte man fram att 
digitaliseringen ger möjligheter just till att det kan uppstå 
fler mindre företag. I vår digitala värld så har ju ett litet 
digitalt företag från tex Korsnäs möjlighet att nå hela 
världen så långt som man kan kommunicera tillräckligt 
bra och nå ut med sina tjänster och produkter. På samma 
föreläsning lyftes också historiens och platsens betydelse 
fram, det kan tänkas att vi har lite att fundera på där hur vi 
kan marknadsföra Korsnäs som den unika plats på jorden 
som den verkligen är.

Soliga vårhälsningar,
Christina Båssar, kommundirektör
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Nr 4-2018 utkommer 15.6.2018, manusstopp 1.6.2018
Nr 5-2018 utkommer 17.8.2018, manusstopp 3.8.2018

KORSNÄSNytt
Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2018 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

Utkommer 8 gånger 2018 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Roger 
Bergström. Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Översättningar: Furima / Arja Grönvik
Upplaga: 1300 exemplar

strandvägen

charles söderman/farbrorn.com

jag befinner mig 
just nu i korsnäs. 
Vad anser du om
strandvägens
dålig skick?

   inga 
problem! va? he probleme ha jag löst! jag ha köpt 

in gammal rysk pansarvagn. Borde va 
obligatorisk utrustning fö all som vill 
bo på lande. dåliga vägar och vargan 
i båskan. Ring putin an lär ha fläir på
lager...

© 

Kommunkansliets sommartid  
Kommunkansliet håller öppet vardagar kl. 08.00-15.00 under tiden 28.5.2018-
26.8.2018. Kommunkansliet håller semesterstängt v. 28-29/2018.
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K o m m u n s t y r e l s e n 
beslutade 22.1.2018 att 
en ändring av strand-
generalplanen görs för 
fastighet Ingves RN:r 
280-402-1-16 i Harr-
ström, Blaxnäs och 
Häggqvist RN:r 280-404-
13-92 som är belägen i 
Korsnäs kyrkby. 

Målsättningen med plan-
läggningen är att flytta en av 
två byggplatser från Ingves 
1:16 i Harrström/Blaxnäs till 
Häggqvist 13:92 i Korsnäs 
kyrkby. Orsaken till flytten 
är bl.a. att det är betydligt 
svårare/mera kostsamt att 
bebygga området i Blaxnäs 
eftersom vattnet (Huljan) är grunt 
och stenigt, vilket i sin tur kräver 
större ingrepp i naturen. Av den 
orsaken ämnar man även korrigera 
byggplatsens placering i Blaxnäs, så 
att denna flyttas något norrut inom 
samma fastighet. Den tilltänkta plat-
sen i Häggvik befinner sig i ett redan 
utbyggt område. Till området finns 
bilväg och vattnet utanför är betyd-
ligt djupare i jämförelse med områ-
det i Blaxnäs.

Ett program för deltagande och 
bedömning och ett planutkast har 
uppgjorts och skall läggas fram till 
påseende och utlåtande skall inbegä-
ras av berörda myndigheter.

Ändring av del av Korsnäs 
strandgeneralplan

Områdenas riktgivande lägen.

Lägenheten Ingves 1:16 som 
byggplatsen flyttas från.

Lägenheten Häggqvist 13:92 som 
byggplatsen flyttas till.

Höjning av under-
hållsbidrag till 
enskilda vägar 
2019

Vägunderhållsbidraget har 
inte höjts under åren 2008-2018 
och en höjning bör göras fr.o.m. 
2019, anser tekniska nämnden.

Vid den senaste höjningen av 
underhållsbidraget, som gjordes 2008 
användes levnadskostnadsindexet 
som grund. Levnadskostnadsindexet 
2007-2018 skulle motsvara en höj-
ning om 15,8 %

Tekniska nämnden föreslår att en 
höjning för underhållsbidragen till de 
enskilda vägarna om

15,8% görs fr.o.m. 2019. Under-
hållsbidraget skall därefter justeras 
årligen.

Kanslisekreterare 
till tekniska 
avdelningen

Tekniska nämnden beslutade 
12.4.2018 att välja Camilla 
Rögård till kanslisekreterare till 
tekniska avdelningen. 

Befattningen har varit utannon-
serad och inom utsatt tid hade 23 
ansökningar inkommit. Intervjuer 
hölls med sex av de sökande. 

Befattningen tillträds 15.5.2018. 
Kanslisekreteraren anställs i arbets-
avtalsförhållande tillsvidare med en 
prövotid på fyra månader.

Ansvarig          
sjukskötare

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 20.3.2018 sjukskötare 
Annette Langels till befattningen 
som ansvarig sjukskötare 100 
%. Placering i första hand vid 
Annahemmet.

Städning vid 
Lärknäs-Annahemmet 

En anbudsförfrågan för städ-
ning vid Lärknäs-Annahemmet 
har annonserats via HILMA 
27.02.2018. Inom utsatt tid hade 
ett anbud inkommit.

Vård- och omsorgsnämnden beslu-
tade 20.3.2018 välja F:ma Meris 
Teamwork att sköta städningen vid 
Lärknäs-Annahemmet för tiden 
01.05.2018-30.04.2021 i enlighet 
med anbudsbegäran.

Ny
personal
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Bengt Back har inlämnat ett 
medborgarinitiativ har inläm-
nats till Korsnäs kommunstyrel-
sen den 27 november 2017. Han 
önskar att kommunen utreder 
möjligheterna till ett modernt 
serviceboende för äldre, samt 
eventuellt även handikappan-
passat boende i Korsbäck. 
Enligt

Bengt Back så skulle ett nytt och 
modernt serviceboende på 5 – 10 
platser möjliggöra att man kan säker-
ställa en framtid på det lokala planet.

Korsnäs kommun har idag två rad-
huslägenheter i Korsbäck samt en 
bostad i f.d. skolan. Skolbostaden är 

Initiativ om serviceboende i Korsbäck
uthyrd men de två radhuslägenhe-
terna har stått tomma i många år och 
är mycket svåra att hitta hyresgäster 
till.

Fullmäktige konstaterade 19.3. 
2018 att:

• lämpliga områden för service 
och boende kommer att gran-
skas närmare i samband med 
den strategiska generalplanen 
som kommunen ämnar upp-
göra,

• det för närvarande inte råder 
brist på lediga hyresbostäder i 
Korsbäck,

• medborgarinitiativet föranle-
der inga åtgärder och förklaras 
därmed slutbehandlat.

Korsnäs kyrkoby skola
Arbetet med trafikförbätt-

ringsåtgärderna vid Korsnäs 
kyrkby skola har i stort sett 
gått enligt planerna, förutom att 
beläggningen längs infartsvägen 
måste ersättas, eftersom kon-
struktionslagren under vägen 
var av mycket dåligt material. 
För nödvändiga ändringsåtgär-
der behövs ett tilläggsanslag på 
20.000 € euro i investeringsbud-
geten. 

Fullmäktige beviljade 19.3.2018 
ett tilläggsanslag om 20.000 euro för 
Kyrkoby skolas parkering.

Planering av konstgräsplan
Centralidrottsplanen i Korsnäs 

kyrkby har upprustats med byg-
gande av läktare, anskaffning av två 
avbytarbås, ny resultattavla, två nya 
fotbollsmål. I år skall löpbanorna 
förnyas, torrläggningsrännor och 
betongkantstenar anläggas, staket, 
portar och grindar anskaffas, marke-
ingar förnyas en del utrustning och 
redskap förnyas.

För att kunna söka om bidrag för 
konstgräs till fotbollsföreningens 
ägda träningsplan borde en fullstän-
dig planering inkl. kostnadsberäk-
ning uppgöras. Byggnadskommittén 
föreslår att en budgetändring görs om 
6.600 euro för planeringen av konst-
gräs till fotbollsföreningens ägda 
träningsplan. I planeringen ingår 
kostnadsförslag och planehandlingar, 
vilka kommer att användas som 
underlag för bidragsansökan och full-
ständiga entreprenadhandlingar.

Korsnäs Fotbollsförening -75 rf 
kommer att överlåta kostnadsfritt trä-
ningsplanen till kommunen ägo, om 
konstgräsplanen förverkligas.

Fullmäktige beviljade 19.3.2018 en 
budgetändring om 6.600 euro för pla-
nering av konstgräsplan beviljas till 
investeringsprojektet Centralidrotts-
planen i Korsnäs.

Kommunstyrelsen har inbe-
gärt ett utlåtande av tekniska 
nämnden om hur det ser ut med 
hyresbostädernas tillgång, kösi-
tuation och beläggning i de olika 
byarna i kommunen.

Kommunstyrelsen önskar även att 
om tekniska nämnden anser att det 
finns behov av ytterligare hyresbostä-
der i någon kommundel så kunde 
utlåtandet gärna kompletteras med 
konkreta tomtförslag.

Aktuell situation
Kommunen äger hyresbostäder 

i byarna Harrström, Helenelund, 
Taklax, Kyrkbyn, Korsbäck och 
Molpe.

I Harrström är samtliga 11 hyres-
bostäder uthyrda, ingen kösituation 
finns för tillfället. I Taklax finns 3 
hyresbostäder, samtliga är uthyrda 
för tillfället, ingen kösituation finns 
för tillfället. I Kyrkbyn finns 36 st 
hyresbostäder, samtliga är uthyrda 
för tillfället, åtta är i kö till olika spe-
cifika hyresbostäder. I Korsbäck finns 
3 hyresbostäder varav två är tomma, 
ingen kösituation finns för tillfället. I 
Molpe finns 13 hyresbostäder, varav 
en är tom, två är i kö till olika speci-
fika hyresbostäder.

Kommunens strategi har varit att 
i mån av möjlighet införskaffa en 

aktielägenhet när nya projekt har 
påbörjats. Kommunen har sålt och 
säljer hyresbostäder. De som säljs är 
främst sådana som står utan hyres-
gäst.

I investeringsbudgetens planeår 
2019 finns 150.000 € för införskaf-
fande av aktielägenhet och 2020 finns 
250.000 €.

Enligt den nu gällande kösituatio-
nen till kommunens hyresbostäder är 
behovet störst 1. Kyrkbyn 2. Molpe 
3. Harrström 4. Taklax 5. Korsbäck.

Tomtförslag
Det finns ett flertal intressanta 

tomtförslag där parhus eller radhus 
skulle passa.

Dessa är bl.a. följande:
• I Kyrkbyn på Bovägenområdet, 

vid Mattfolk och Riback (i när-
heten av centralidrottsplanen) 
och eventuellt Nyberg (beroende 
på hur den reviderade detaljpla-
nen fastställs)

• I Molpe, Blänkfyren (den gamla 
lokaltomten)

• I Harrström, Helges (i närheten 
av de befintliga radhusen)

• Taklax, Rönngård (korsningen 
av Strandmossavägen-Taklaxvä-
gen)

• I Korsbäck, Bostadsområde (i 
närheten av befintligt radhus)

Utredning om hyresbostäder 
Budget
ändringar
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Tillsammans med företagarna och på företa-
garträffarna har det diskuterats hur man kunde 
råda bot på negativismen kring företagandet 
som råder i kommunen. Framtidskommittén har 
utarbetat ett åtgärdsprogram för utvecklande av 
näringslivet i Korsnäs. 

Diskussioner kring åtgärdsprogrammet har redan startat 
t.ex. med kommunens rektorer och företagarföreningen.

Kommunstyrelsen godkände åtgärdsprogrammet 
12.3.2018. 

Företagsamhetsfostran som tema i skolorna i Korsnäs 
läsåret 2018-2019

För kommunens framtid och livskraft är det viktigt att 
skolorna och det lokala näringslivet har ett gott samar-
bete. Samarbete mellan skolorna och företagen är lättare 
om lärarna och företagarna känner varandra. 

Åtgärdsprogram för företagslivet 
En första lärar-företagarträff ordnades 26.4.2018 i 

Korsnäs skola. Alla lärare från Taklax, Molpe och Korsnäs 
skola deltog tillsammans med ett tiotal företagare som 
vill vara med och utveckla företagsamheten i skolorna i 
Korsnäs kommun. Träffen är ett viktigt första steg för att 
komma igång med temat företagsamhet i skolorna läsåret 
2018-2019.

Företagardiskussion
Måndagen 7.5.2018 ordnas en stor företagardiskus-

sion i Korsnäs vid Dermoshops kontor i Korsnäs. Eve-
nemanget syftar till att skapa en bättre samverkan mellan 
företagarna och politikerna i kommunen. Såväl företagare 
som förtroendevalda är inbjudna till diskussionskvällen.  

Från Korsnäs kommer 
Thomas Ramstedt att delta 
i årets välgörenhetsevene-
mang med Team Rynkeby. De 
insamlade medlen går till svårt 
sjuka barn och i Finland är det 
Aamu Säätiö och Sylva ry, som 
kommer att få motta donatio-
nen i september.

Kommunstyrelsen beslutade 
12.3.2018 att ingå ett bronsspon-
soravtal med Team Rynkeby till en 
kostnad om 500 euro. 

Team Rynkeby – God Morgon
Team Rynkeby - God Morgon främ-

sta syfte är att samla in pengar till 
barn med cancer och deras familjer. 
Rynkeby Foods A/S och God Morgon 

Sponsoravtal med Team Rynkeby
står för alla centrala projektkostnader 
och det innebär att pengarna som 
samlas in i varje land oavkortat går 
till den lokala  barncancerorganisa-
tionen i respektive land.

Team Rynkeby - God Morgon 
kör till Paris för 17:e gången 30.6-
7.7.2018. Projektet består av 1 900 
cyklister och 450 funktionärer förde-
lade på 48 lokala lag från sex länder: 
Sverige, Danmark, Finland, Norge, 
Färöarna och Island.

År 2017 samlade Team Rynkeby in 
drygt 8,77 miljoner euro till kampen 
mot barncancer i Sverige, Danmark, 
Finland, Norge och Färöarna. Av 
denna summa skänktes 396.569 euro 
till Sylva ry och 169.958 till Ammu 
Säätiö.

Vinnare i skolbib-
liotekstävlingen 
Läsklanen

I början av hösten 2017 bjöd 
projektet Läsklanen in Fin-
lands lågstadie- och enhetssko-
lor att grunda eller utveckla 
sina skolbibliotek. Omkring 450 
ansökningar från hela Finland. 
Läsklanen belönade slutligen 
281 skolor för deras fina idéer. 
Sammanlagt 602 000 euro delas 
ut i prispengar.

Samtliga skolor i Korsnäs kommun 
vann ett pris i Läsklanen-projektets 
tävling våren 2018. Taklax skola fick 
4.000 euro, Molpe skola 2.000 euro 
och Kyrkoby skola 2.000 euro.

Upphovsrättsorganisationen Kopi-
osto och Finska Kulturfonden, som 
står bakom Läsklanen och projektet, 
framför sina varmaste gratulationer!
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Ett nytt samarbetsavtal för 
Kvarkens skärgård har utar-
betats mellan kommunerna i 
världsarvsområdet och Forst-
styrelsen. Det ursprungliga 
samarbetsavtalet underteckna-
des i maj 2011 och började gälla 
från år 2012.

Avtalsparter i avtalet är Forststyrel-
sen, Vasa stad, Korsholms kommun, 
Korsnäs kommun, Malax kommun 
och Vörå kommun. Det centrala inne-
hållet har gällt inrättandet och finan-
siering av gemensam kundtjänst och 
marknadsföring samt en verksam-
hetsledare via föreningen Världsarvet 
i Kvarken. Budgeten för samarbetet 
har sedan 2012 varit densamma och 
Korsnäs kommuns betalningsandel 
har varit 4.500 euro per år.

Avsikten med uppdateringen är 
främst att förtydliga arbetsfördel-
ningen mellan olika samarbetspar-
terna såsom Världsarvet i Kvarken r.f 
och Visit Vasa. I det tidigare avtalet 
var föreningen Världsarvet i Kvarken 
r.f. en av avtalsparterna, men fören-
ingen fungerar nu som tjänsteleve-
rantör och inhouse-förening och då 

kan föreningen inte längre vara en 
av avtalsparterna. Informationspunk-
ten Världsarvsporten vid Replotbron 
är en av de nya verksamheter, som 
föreningen kommer att börja ansvara 
för i år. Visit Vasas roll har också 
ändrats och kan ta en starkare roll i 
marknadsföringen av världsarvet. 
Avsikten är att inte verksamheter ska 
överlappa varandra. 

I uppdateringen av avtalet föreslås 
också att betalningsandelarna ska bli 
indexjusterade från och med 2019. 
Den nya indexjusterade betalnings-
andelen för Korsnäs kommun skulle 
bli 4.660 euro från och med 2019.

Uppdatering av samar-
betsavtal för världsarvet 
Kvarkens skärgård

Det nya samarbetsavtalet för världsarvet Kvarkens skärgård under-
skrevs vid en högtidlig ceremoni i styrelsegården i Vasa 17.4.2018. På 
plats var bl.a. från vänster Susanna Lindeman (Forststyrelsen), Caro-
line Westerdahl och Christina Båssar (Korsnäs), Christina Knookala 
(Vasa) och Mats Brandt (Malax).

Representanter 
i Korsnäs Värme 
AB:s styrelse

Korsnäs Värme Ab är ett 
kommunalt dotterbolag till 100 
% ägt av Korsnäs kommun.

Kommunen representeras på bola-
gets bolagsstämmor och kommunen 
har rätt att utse samtliga representan-
ter till bolagets styrelse. Bolagets sty-
relse utses på bolagsstämman.

Kommunstyrelsen utsåg 2017 
Marcus Nordmyr till ordinarie stäm-
morepresentant till Korsnäs Värme 
Ab:s bolagsstämmor under mandat-
perioden 2017 – 2019. Kommunsty-
relsen föreslog Gunilla Krook, Jens 
Bjurbäck och Håkan Wester till bola-
gets styrelse för samma tid.

Nu har Gunilla Krook ansökt och 
beviljats befrielse från sitt förtro-
endeuppdrag i bolagets styrelse. 
Bolagsstyrelsen föreslår att kommun-
styrelsen utser Heidi Kammonen som 
ny ledamot.

Kommunstyrelsen godkände 
12.3.2018 att Gunilla Krook bevil-
jas befrielse från sitt styrelseuppdrag 
och utser Heidi Kammonen som ny 
ledamot till Korsnäs Värme Ab för 
återstoden av mandatperioden 2017 
– 2019.

Röstningsområden 
i Korsnäs

Fullmäktige skall årligen vid 
behov senast i april besluta om 
indelningen av kommunen i 
röstningsområden. 

Fullmäktige beslutade 19.3.2018 
att indelningen i röstningsområ-
den i Korsnäs kommun för tiden 
15.10.2018-14.10.2019 har nuva-
rande fyra röstningsområden:

1. röstningsområdet, Molpe
2. röstningsområdet, Korsnäs kby
3. röstningsområdet, Harrström
4. röstningsområdet, Taklax
De personer som inte antecknats 

vid någon fastighet i befolknings-
datasystemet antecknas på Korsnäs 
kby:s röstningsområde.
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De senaste åren har två 
mathantverksprojekt pågått i 
Korsnäsbygden. Det första star-
tade i november 2013 och pågick 
ett drygt år. Fortsättningspro-
jektet, där även integrering av 
kommunens nyanlända ingick, 
avslutades 31.12.2017. Helena 
Höglund-Rusk har varit pro-
jektledare i bägge projekten.

Under första projektet ordnades 
flera studieresor och varierande 
kurser inom mathantverk. Flera 
mathantverkare startade företags-
verksamhet och i december 2014 
fick mathantverkarna i Korsnäs ett 
godkänt produktionsutrymme vid f.d 
gruvan i Korsnäs.

1.7 2016 startade projektet Integre-
ring via mathantverk - Svenska från 
hand i mun. I projektet ingick cer-
tifiering av mathantverk, ordnande 
av mathantverkskurser och ett för-
söksväxthus med odlingslotter. 

Cirka 150 personer har deltagit i 
projektets tretton kurser. Som före-
läsare har bland annat anlitats Årets 
kock Mattias Åhman, surdegsbaga-
ren Sebastien Boudet, Farbror Grön, 
Alexandra de Paoli. 

Aktiva produktutvecklare
Under projekttiden har över 50 

lokala matprodukter sett dagens ljus. 
Annika Forsman och Lotta Rusk har 
hört till de mest aktiva som utvecklat 
över 20 olika produkter. Annika har 
jobbat mycket med sylter, marme-
lader och müsli. Lotta har utvecklat 
havtornsmarmelad och -konfekt. Till-
sammans har de också arbetat fram 
vitaminshoten ”Piggelin” och örtsal-

tet ”Röda och gröna saltet”. Ulf Sten-
lund och Michaela West kom med när 
surdegsbakning kom med på sche-
mat. De vidareutvecklade idéerna till 
pizzor och drev också under ett drygt 
år den lokala delishopen Matbiten 
i kyrkbyn. Sedan 1 april i år har de 
tagit över Strand-Mölle i Molpe och 
fortsätter verksamheten där.

Göran Östberg har via sitt och frun 
Lovisa Nordlund-Östbergs företag 
Skärgårdens Skatter främst utvecklat 
olika typer av smaksatta glöggar. 

- Tack vare projektet fick vi inspi-
ration till att börja göra något eget, 
menar han.

- Tillsammans blev vi en samman-
svetsad grupp, som sporrade varandra 
att våga satsa på nya idéer. Tillverk-
ningsutrymmet som projektet förfo-
gade vid fd gruvområdet, gjorde att 
vi fick tillgång till riktiga lokaler för 
professionell livsmedelshantering. 

Helena Höglund-Rusk har fungerat 
som projektledare och tänkte först 
inte själv hålla på med egen produk-
tutveckling. Men även hon blev biten 
och har satsat främst på bär, som 
pressas till nektar. 

- Jag använder egentligen allt av 
bären, förklarar hon.

- Först pressas bären till nektar. 
Skalen torkas till müsliblandningar. 
Och det som blir över används till 
bärremmar/godis och sirap. 

Helena Höglund-Rusk har via sitt 
nya företag – in Pampas Ab - etablerat 
en webbutik med lokala mathantverk, 
vilken lever vidare efter projektets 
slut. I webbutiken säljs flera av de 
lokala företagens produkter på adres-
sen http://inpampas.fi .

Havtornets Hus
Inom ramen för det senaste pro-

jektet har även ett ”Havtornets Hus” 
börjat planeras. Målsättningen är att 
en del av fd KKC:s matsalsbyggnad 
skall vigas åt havtornet. Budgeten 
för att förverkliga planerna uppgår 
till närmare 100.000 euro. Kommun-
styrelsen beslutade 12.3.2018 att gå 
vidare med planerna och uppgöra en 
projektansökan till NTM-centralen 
för ändamålet.

Text: Kenth Nedergård
Foton: Martina Uthardt,  

Johanna Nyberg, Kenth Nedergård

Lokala mathantverksprodukter 
har sett dagens ljus i Korsnäs

Göran Östberg och Helena Hög-
lund-Rusk studerar produktutbu-
det i Helenas nya gårdsbutik.
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Får inga personuppgifter 
behandlas längre? Hur ska jag 
nu göra med alla de personupp-
gifter som mitt företag innehar? 
Många frågor togs upp och osä-
kerheten låg tydligt i luften när 
Teresa Laine-Puhakainen från 
KPMG berättade om de förän-
dringar som snart införs genom 
EU: s nya databeskyddsbestäm-
melser. 

– Begreppet dataskydd bör vara 
involverat överallt i affärsverksamhe-
ten. Dataskydd och datasäkerhet är 
två olika saker men är tätt förbundna 
med varandra. EU: s dataskydds-
förordning är inte den första lagstift-
ningen som reglerar behandlingen av 
personuppgifter. Dess behandlingar 
har varit stadgade redan under en 
lång tid bland annat i personuppgifts-
lagen. En av de nya saker som föran-
leds av förordningen är den så kallade 
ansvarsskyldigheten. Enligt den bör 
varje företag och förening dokumen-
tera personuppgifternas behandlings-
process och de registeransvariga ska 
också kunna bevisa att dataskydds-
förordningen har iakttagits, berättar 
Laine-Puhakainen.

Personuppgifter avser all infor-
mation varifrån en person, det vill 
säga den registrerade kan identifieras 
direkt eller indirekt.

– Varje företag har personuppgifter 
antingen om sina anställda eller sina 
kunder och samarbetspartners. Om 
det inte finns några personuppgifter, 
så finns det säkert inga kunder heller, 
säger Laine-Puhakainen och ler när 
hon betonar att bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen verkligen 
berör alla företag.

Obligatorisk registerbeskrivning
Att samla in delikata personuppgif-

ter är strängt förbjudet om företaget 
inte har en lagstadgad grund för att 
samla in denna information. Över-
huvudtaget bör företaget tänka på 
vilken information det samlar in, vilka 
källor de kommer ifrån och av vilken 

Dataskyddsförordningen 
gäller för alla företag

anledning. Det är också nödvändigt att 
ta reda på vem som hanterar uppgif-
terna och var de ska lagras och för hur 
länge.

– Företaget bör ha en register- eller 
dataskyddsbeskrivning, där all denna 
information är upplistad. Den registre-
rade bör ha tillgång till beskrivningen 
och kontrollera uppgifterna som rör 
honom eller henne samt varifrån 
man kan be om att få revidera eller 
radera sina personuppgifter, berättar 
Laine-Puhakainen och ger rådet att 
bekanta sig med mallar för register-
beskrivningar som finns exempelvis på 
dataskyddsombudets hemsida.

Det måste alltid finnas någon 
anledning att behandla personers 
uppgifter. Antingen är det personens 
eget samtycke eller exempelvis en 
kundrelation. Samtycke gäller tills det 
avbryts. Samtycke kan dock inte åter-
kallas om den registeransvarige har 
en lagstadgad skyldighet eller rätt till 
information.

– Ibland kan man också vara tvun-
gen att berätta för kunden att det inte 
nödvändigtvis är möjligt att köpa före-
tagets tjänster utan samtycke av att 
hens data registreras i kundregistret. 
Till exempel, om man vill att garantin 
skall gälla en viss period. Ett mark-

nadsföringsförbud kan alltid utfärdas. 
Och i de meddelanden som skickas 
av företaget, antingen som pappers-
version eller elektroniskt, måste alltid 
nämnas på vilket sätt man kan för-
bjuda marknadsföringen.

Laine-Puhakainen fortsätter:
– Att hela personalen i företaget 

har blivit skolade inom behandling av 
personuppgifter och inom dataskydd 
är också viktigt att ha dokumenterat i 
framtiden.

Det bör betonas att en minime-
ring av uppgifterna är ett krav som 
införs av den nya förordningen. Samla 
endast in data som behövs för att 
tillhandahålla en tjänst, statistik eller 
marknadsföring, inget extra.

– För all data måste man också 
definiera behandlingstiderna, alltså 
avgöra när personuppgifterna ska tas 
bort från registret, säger hon tills slut.

Företagsrådgivare Sari Saarikoski 
från VASEK avslutar: 

– Förhoppningsvis har företagarna 
nu fått ett uppvaknande om att det 
verkligen är värt att vidta åtgärder 
så fort som möjligt. Vi tror att de 
kommer att vid det här laget vända sig 
till en expert, om det känns invecklat 
att utreda egna informationsflöden.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Öst-
erbotten har 9.4.2018 inrättat ett naturskydds-
område på privat mark (YSA240003, Molpe) 
på Molpe bys delägarlags och sju i samma by 
befintliga ickekonstituerade delägarlags område i 
Korsnäs kommun.

Det fridlysta områdets totala areal är 3 470,7 ha, av 
vilket ca 2 % är markområde. Området ingår i Natura 
2000–nätverket och dessutom till stor del till strand-
skyddsprogrammet (Halsön-Rönnskären-Norrskär 
RSO100058). Skyddet av området främjar i synnerhet 
skyddet av landhöjningskustens naturtyper och fågelbe-
ståndet i skärgården. Landstigningsförbud har utfärdats 
på de värdefullaste och störningskänsligaste holmarna 
under tiden 15.4–31.7.

Enligt beslutet finns det en hel del som man inte får göra 
på öarna. Det blir förbjudet att gräva och utfylla mark och 
havsbotten, muddra och dämma upp vattendrag, uppföra 
byggnader eller bygga vägar, avverka skog, fånga eller 
ofreda djur.

På Norrgrynnan, Båthusgrynnan, Gråsälsgrynnan och 
Tredjedelsstenarna är det även förbjudet att landstiga 
under fåglarnas häckningstid15.4-31.7.

Äganderätten kvarstår hos byborna. Det är tillåtet att 
använda, underhålla och förbättra befintliga byggnader 
och hamnplatser. På Molpehällorna och Storbådan får 
man ta brännved för de befintliga byggnadernas behov. 

Molpehällorna i Korsnäs skärgård och omkring-
liggande öar har fredats av NTM-centralen

Befintliga småbåtsleder, båtplatser, hamnkonstruktioner 
och vågbrytare för underhållas. Jakt och fiske tillåts enligt 
rådande lagstiftning. Forskning och reglering är tillåten 
med NTM-centralens tillstånd. Man får fortsättningsvis 
röra sig i området med lämpliga fordon.

Till delägarlagen betalas ersättning enligt överenskom-
melse för obebyggda byggrätter samt befintligt skogsbe-
stånd.

Informationsmöte för allmänheten
Delägarna i Molpe ordnade 15.4.2018 ett informations-

möte för allmänheten, där beslutet om fridlysning och 
dess motiveringar presenterades. Markägarna och Molpe-
borna ville ha en tidsbegränsad fridlysning, men det gick 
inte NTM-centralen med på. 

Från NTM-centralen konstaterar man att området är 
viktigt för Molpeborna och skärgårdskulturen. I samband 
med verkställandet av naturskyddet har det förts många 
förhandlingar med delägarlagen i syfte att förena natur-
skyddet och delägarlagens intressen.

Ben-Erik Nedergård, ordförande för Molpe bys sam-
fällighet, konstaterar att byborna har kvar sin äganderätt 
men ingen beslutanderätt. 

- Det räcker med en ny regering som stiftar nya lagar för 
att området ska börja användas till något annat än det vi 
nu förhandlat oss fram till.



KORSNÄSNytt

11

F
ö
r
e
N

in
g
s
in

f
o
 - P

r
ä
s
t
g
å
r
d
s
m

u
s
e
e
t

Skolbarnen i Korsnäs, Taklax och Molpe har 
under vårterminen läst om Zacharias Topelius 
och hans liv. De har också läst hans sagor. 

Med hjälp av några av Topelius sagor som Björken och 
Stjärnan, Valter, Mirjam och Mirsa, Bullerbasius, Hal-
lonmasken fick barnen stiga in i sagans värld. Prästgård-
smuseet förvandlades till Kuddnäs där barnen fick träffa 
Zacharias Topelius och hans hustru. 

Tidsresa till Topelius’ tid
Dagarna inleddes med att Topelius kom på besök och 

läste några brev han fått av barn från Finland och Sverige. 
Sen delades barnen in i olika grupper för olika aktiviteter. 

Det blev gammaldags skola, utelekar och känna igen 
föremål från kända sagor som Sampos mössa och Valters 
kälke, grädda våfflor i köket med hallonsylt som Tope-
lius tyckte så mycket om, sånglektion med Topelius visor, 
vedsågning, sagoberättaren som läste sagor för barnen i 
Bullerbasiussoffan, lanthandeln och djur och natur.

Kort om Topelius 
Zacharias Topelius föddes 14 januari 1818 på Kuddnäs i 

Nykarleby. Han var gift med Emelie Lindqvist också hon 
från Nykarleby. Topelius far som var provinsialläkare 
dog när Zacharias var endast 13 år gammal men han hade 
hunnit prägla sonens rättsuppfattning och skrivande. 

Topelius var från 1840-talet en av Finlands främsta 
författare och opinionsbildare. Han var också tidningsre-
daktör och historieprofessor i Helsingfors. Numera är han 
mest känd för sina sagor. Topelius debuterade som barn-
boksförfattare med Sagor 1847, två år efter att diktsam-
lingen Ljungblommor hade utkommit. Som journalist var 
Topelius en förnyare, han införde sociala reportage, kåse-
rier och recensioner bland annat  i Helsingfors Tidningar. 

Han var på många sätt före sin tid och lyfte fram soci-
ala orättvisor och lyfte fram kvinnors potential. Han vär-
nade om landets båda språk. Han var initiativtagare till att 
Finland fick en svenskspråkig teater, Nya Theatern, som 
sedan blev Svenska Teatern. 

Topelius var en av stormännen som formade Finland 
vid sidan av Runeberg, Snellman och Lönnrot under Fin-
lands tid som självstyrande storfurstendöme under Ryss-
land. Han initierade tanken på den blåvita flaggan. Sina 
sista dagar levde Topelius på gården Björkudden i Sibbo. 
Topelius dog 13 mars 1898, 80 år gammal. 

Skoldagarna arrangerades av BARK (Barnkulturnät-
verket), skolorna i Korsnäs, Föreningen Prästgårdsmu-
seet i Korsnäs och Korsnäs hembygdsförening.

Text och foto: Anita Ismark

Prästgårdsmuseet blev Kuddnäs 
för två skoldagar

Roger och Ulrika Lindholm fick gestalta Zacharias 
och Emelie Topelius.
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Påskdagen den 1 april var första arbetsdagen 
för den nya kyrkoherden i Korsnäs församling. 
Då höll Janne Heikkilä sin första gudstjänst i 
Korsnäs församlingshem och hälsades välkom-
men av församlingsrådet.

Gudstjänsterna har i vinter hållits i församlingshemmet, 
eftersom kyrkan är under reparation. Men det skapar bara 
en trevligare stämning, kunde kyrkoherden konstatera 
efter det första arbetsuppdraget.

- Psalmerna klingade bra i församlingshemmet och kyr-
kokören var ett piggt inslag i gudstjänsten, konstaterade 
Janne Heikkilä efteråt.

- Musiken är en väsentlig del av det kyrkliga livet och 
det verkar vara i ordning i Korsnäs.

Korsnäs ny bekantskap
Janne Heikkilä är inte bekant med Korsnäs sedan tidi-

gare. Första gången han besökte Korsnäs var i samband 
med anställningsintervjun i oktober förra året. Under stu-
dietiden auskulterade han vid Pedagogiska fakulteten i 
Vasa för att få behörighet som religionslärare, så då rörde 
han sig också lite i Österbotten. 

Janne Heikkilä är född i Raumo och började sitt vuxna 
liv som privatföretagare inom verkstadsindustrin. Efter att 
han blev troende på allvar först i tjugoårsåldern, sökte han 
in till Åbo Akademi för att studera teologi. Han studerade 
och arbetade sida vid sida och blev småningom teologie 
magister 2010. Han prästvigdes ett år senare. 

Sin första tjänst fick han på Houtskär, där han verkat 
som kaplan nu i drygt sex år.

- Min familj, som består av hustru och tre söner, bor 
kvar i Houtskär vårterminen till slut. Men till sommaren 
planerar hela familjen att bosätta sig i Korsnäs, förklarar 
han. 

Ny kyrkoherde i Korsnäs

Aktiv och levande landsbygd
Korsnäs ger ett sympatiskt första intryck. 
- Här finns aktiva och engagerade människor, ett aktivt 

föreningsliv och en levande landsbygd och jag ser fram 
emot att få vara en del av lokalsamhället, hälsar han.

Janne Heikkilä har en helt finsk bakgrund och har lärt 
sig svenska via studierna och arbetet inom kyrkan. Han är 
också den första i sin släkt, som valt prästyrket och säger 
sig ha en traditionell bibelsyn.

Text och foto: Kenth Nedergård

Kyrkokören deltog aktivt i gudstjänsten.

Sture Södergran och Carina Lager-
ström från församlingen hälsade nya 
kyrkoherden välkommen.
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KorsnäsKrysset
Till höger ser ni lösningen på det senaste 
KorsnäsKrysset. 
Denna gång fick vi in 16 lösningar på korsor-
det. Bland alla deltagarna, som lämnat in rätt 
lösning, har vi lottat ut var sitt Korsnäspris. 
Följande personer kan hämta ett pris på 
kommunkansliet:
Katrine Österdahl, Töjby, Clas Westerholm, 
Korsnäs, Gullvi Norras, Korsnäs.

Vi återkommer med korsord i KorsnäsNytt 
med jämna mellanrum.
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VARAN        
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DE 
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… 
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Konstruktör: Jan H. Eriksson

GJORDE 
MM 

MÅNGEN  
52 ENL. 
CAESAR  
1/3 FAMN     

A
HAN DAN-

SADE I 
RINGEN   

FULLTRÄF-
FARNA   

T

FRANCES-
CO, ITAL. 

FILM-
REGISSÖR 
TORKATS           

R

Musikcafé i Korsnäsgården
De duktiga flickorna i FREE 

SPIRITS hade redan i höstas 
gett förslag åt sin ledare/diri-
gent Jan-Ola Granholm att de 
önskade hålla ett musikcafe 
under våren med temat Schla-
ger.

Flickorna valde själva de flesta 
av  sina sånger och började öva 
redan före jul.

Musikcafet hölls den 11 april 
på Uf-lokalen i kyrkbyn, flick-
orna underhöll tillsammans med 
Jonzons orkester  och sjöng både 
solosånger, duetter och alla till-
sammans och imponerande nog allt 
utantill.

Lokalen var fullsatt och i pausen 
bjöds vi på kaffe och bulla. Detta 
sköttes av flickornas föräldrar.

Musikcafét hölls i samarbete 
med Korsnäs Scoutkår.

 Vi som var där tackar för ett fan-
tastiskt fint genomfört program!

Lis-Britt Södergran

Free Spirits från vänster till höger: Felicia Nyståhl, Mathilda Aspbäck, 
Amanda Vesterback, Eleonor Bäcklund, Tindra Backholm, Elin Vägar, 
Bianca Moliis, Emma Långström, Elvira Södergran och Tilde Aspbäck. 
Dirigenten Jan-Ola Granholm syns nere till höger i bild.
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BROTTSOFFERJOUREN ERBJUDER STÖD OCH RÅDGIVNING  
KOSTNADSFRITT OCH KONFIDENTIELLT

Hur gör man en brottsanmälan? Vad händer under en rätte
gång? Vad kostar det? Hur ansöker man om skadestånd?  
Med vem kan jag prata om mina rädslor?

Brottsofferjourens frivilliga stödpersoner hjälper vid frågor som handlar om brottsupp
levelsen och om offrets rättigheter. Brottsofferjouren erbjuder personlig service vid 
olika verksamhetsställen runt om i landet, per telefon samt på nätet.

Tveka inte – ta kontakt: riku.fi

HJÄLPANDE TELEFON 116 006
Avgiftsfri Hjälpande telefonjour. 
Jour på svenska onsdag kl. 13–17.B R O T T S O F F E R J O U R E N

Har du fallit offer för ett brott eller försök till brott eller 
har du varit vittne till ett brott?

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra 
brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens 
ställning bland annat genom att producera stöd- och råd-
givningstjänster med låg tröskel. 

RIKU kan hjälpa om
• du är ett brottsoffer eller misstänker att du har 

blivit offer för ett brott
• någon av dina närmaste har blivit offer för ett brott
• du är vittne i ett brottmål
• någon av dina kunder har blivit offer för ett brott
• du vill ha råd eller samtalshjälp som hör samman 

med ett brott du har upplevt
• du vill ha råd som professionell/frivilligarbetare i 

ett ärende som rör en kund

Du kan kontakta servicen genom att ringa eller fylla i 
och skicka blanketten för kontaktbegäran.

Brottsofferjourens avgiftsfria Hjälpande telefon 

Brottsofferjouren
116 006 betjänar sedan början av året även på svenska 
onsdagar kl. 13-17.

På internet finns information på adressen https://
www.riku.fi/se/hem/  

Brottsofferjourens frivilliga stödpersoner hjälper vid 
frågor som handlar om brottsupplevelsen och om offrets 
rättigheter. Brottsofferjouren erbjuder personlig service 
vid olika verksamhetsställen runt om i landet, per telefon 
samt på nätet.

Du kan kontakta oss per telefon eller på nätet Du kan 
också komma överens om en personlig besökstid på när-
maste serviceställe. Om du så önskar kan du även kon-
takta oss anonymt.

RIKU har förbundit sig till att följa de etiska principerna 
för frivillig telefon- och webbhjälp. Detta betyder att vi 
möjliggör konfidentiella samtal som anonym. Stödtjäns-
terna grundar sig på professionellt styrd frivilligverksam-
het. 

Typiska brott som leder till att man använder våra tjäns-
ter är våld i närrelationer, övrig misshandel, sexualbrott, 

rån, mord, egendomsbrott, brott som rör 
ärekränkning, trakasserier, förföljelse och 
olika egendomsbrott som riktar sig mot en 
individ.

Vi respekterar din självbestämmanderätt 
och vi har tystnadsplikt. Alla våra tjänster 
är avgiftsfria, med undantag av telefon-
kostnader. Telefonkostnaderna ger inte 
RIKU några intäkter.

Nina Jansson
Handledare svenskspråkig service
Brottsofferjouren, Västra Finlands region-
kontor

Uthyrning
• Har du gäster eller släktingar på kommande och 

behöver övernattning? I Marthagården finns 
möjlighet till sovplatser för 6 personer i gemen-
samt utrymme. I huset finns wc, dusch och kök 
med kylskåp och kokmöjligheter. 

       Ta kontakt med Nina Hollsten 050 5932212 för 

       bokning och mera info.

 

• Vi hyr även ut Marthastugan och Hantverks- 
smedjan för kurser och möten.

Molpe Marthaförening har föryngrat sej och är nu en livskraftig förening med både äldre och yngre medlemmar. 
Vill du också bli en stolt Martha och vara med och skapa gemenskap, så är det bara att ta kontakt och komma med.

• Marthaföreningen hyr ut sin mat- och kaffeservis 
samt ett partytält för 40 personer till olika tillställ-
ningar. 

       Ta kontakt med Linda Backgren-Holm 050 5575178 

       för bokning och mera info. 

Molpe sMartharuta
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Stor Vårmarknad 
12.5 kl. 11-14 i Korsnäsgården 

 
Försäljning av lokala produkter och hantverk, kosmetika,   

blom- och plantförsäljning, morsdagsgåvor och produktdemonstrationer
Platser kan bokas på 050-5910049. En plats kostar 10 €. 

Korsnäs Företagare bjuder alla besökare på kaffe. 
 

Arr. Lokalt Mathantverk och Korsnäs Företagare

NYHET!!!
Sommaren 2018 blir det försäljning av närodlat och 

lokalproducerat på terrassen vid Korsnäsgården. Start 
söndag 17.6 kl. 10-17 i samband med det österbottniska 

storevenemanget 240 km Loppis - Kirppis. 
Läs mera i nästa nummer av Korsnäs-Nytt!
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KORSNÄS
På gång i GÅRDSLOPPIS

på Lillmarsområdet 
och gårdarna runt omkring 

i Korsnäs kyrkby

lördagen den 19 maj kl. 10-14

Kom ut och fynda allt från 
antikviteter, samlarprylar, 

loppisgrejor, kläder, 
karagrejor, växter i olika 

former och olika 
matprodukter

Välkomna!

Korsnäs församling 
informerar 

Högmässa sö 6.5 kl.11.00 Heikkilä, 
Granholm.

Gudstjänst to 10.5 kl.11.00 Heikkilä, 
Granholm.

Böne- o bibelgrupp i pastorskansli ti 15.5 
kl. 15.30.

Gemensam avslutning för Silvergruppen 
och syföreningarna i församlingshemmet 
to 17.5 kl 13.00. Heikkilä, Granholm, 
Norrvik.

Högmässa 20.5 kl. 11, Heikkilä, 
Granholm, kyrkokören 

Församlingsresa till Bergö To 24.5. för 
närmare information, se kyrkpressen. 

Gudstjänst 27.5. kl. 11
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Christina Båssar och föreningens juniorer deltar

Samtidigt hålls årets första hopptävling med maskeradtema

Kaffeförsäljning

Välkomna!

Arr. Västkustryttarna r.f.

Arr｜ M｜｜｜｜ UF ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 

Lö 26｜5  Säs｜ngö｜｜ning, Caris｜a ｜ch D｜nnis & Niss｜ 
Lö 9｜6   Förs｜｜｜ardans, T｜｜as Fantz ｜ch Pi｜i｜anjar｜
     På dag｜n S｜｜gg｜｜r｜dd ｜｜d start k｜｜ 11｜30 
Fr 22｜6   Mids｜｜｜arvaka, San Marin｜ & Linda, R｜｜｜ay 
          ｜ch Th｜ S｜i｜｜v｜rs

Lö 21｜7  Högs｜｜｜ardans, Ni｜z｜ns ｜ch B｜n D｜v｜r

Lö 18｜8  S｜ns｜｜｜ardans, T｜｜｜ys ｜ch L｜ss Is M｜r｜ 
Lö 15｜9  End ｜｜ S｜｜｜｜r, B｜n D｜v｜r 

2018Vä｜k｜｜｜｜n ｜å
s｜｜｜ardans ti｜｜

Invigning av det nya staketet på ridbanan
lördag 12.5 kl.12.00

KORSNÄS FF HEMMAMATCHER I DIV 3
09.05 kl.19.30 Korsnäs FF - Pedersöre FF  
29.05 kl.19.00 Korsnäs FF - I-JBK  
04.06 kl.19.00 Korsnäs FF - FC Kiisto  
08.06 kl.19.00 Sporting Kristina - Korsnäs FF  
26.06 kl.19.00 Korsnäs FF - Sundom IF  
27.07 kl.19.00 Korsnäs FF - VPV  
07.08 kl.19.00 Korsnäs FF - KPS  
14.08 kl.19.00 Korsnäs FF - Virkiä  
28.08 kl.18.30 Korsnäs FF - Sporting Kristina    
16.09 kl.14.00 Korsnäs FF - KPV/Akat.  
29.09 kl.14.00 Korsnäs FF - VPS J/Akat.  

KORSNÄS FF/2 HEMMAMATCHER I DIV 6
15.05 kl.19.00 Korsnäs FF/2 - FC Korsholm/2 
31.05 kl.19.00 Korsnäs FF/2 - PeIK
14.06 kl.19.00 Korsnäs FF/2 - KuRy
21.06 kl.19.00 Korsnäs FF/2 - BK-48
28.06 kl.19.00 Korsnäs FF/2 - I.JBK/2

KoFF står inför säsongöppning!   
Vävduken har gjort sitt och tas bort inför cupmatchen emot 
Sisu-Pallo från Seinäjoki, som spelas söndag 6.5 kl 18.00.  
Årets vårserie i division 3 fotboll öppnas på hemmaplan 
med match 9.5 kl. 19.30 mot Pedersöre FF. 

Fotbollsföreningen ser med förhoppning på årets seriespel 
och inbjuder om möjligt en stor hemmapublik till de kom-
mande matcherna.
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25.6–6.7 vid Molpe simstrand
Barn från Molpe på förmiddagen kl. 10.00 
– 12.30
Barn från Korsnäs & Korsbäck på 
eftermiddagen kl. 13.30 – 16.00
9.7–20.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – 
12.30
Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen.
25.6–29.6 kl. 12.45–13.45 grupp 1 i Molpe
2.7–6.7 kl. 12.45–13.45 grupp 2 i Molpe
9.7–13.7 kl. 13.00–14.00 grupp 3 i 
Harrström

Simlärare i Molpe: Benjamin Nedergård,  
Lena Kronholm, Johanna Nylund
Simlärare i Harrström: Benjamin 
Nedergård,  Lena Kronholm, Hanna Enlund
Lekledare i Molpe: Tilde Stenbäck, Emelie 
Reinilä, Adam Ravald
Lekledare i Harrström: Tilde Stenbäck, 
Emelie Reinilä, Ida Granholm

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2018
Simkurserna riktar sig till barn födda 20121 eller tidigare.

Avgifter
Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25 
euro.
Simkurs: 25 euro per barn för medlemmar 
och 30 euro per barn för icke medlemmar i 
Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen tar 
under simkursen ingår i avgiften för 
simkursen, det tillkommer alltså ingen 
avgift för eventuella simmärken.
Transport till och från simkursen kostar 10 
euro.
Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens 
simskoleverksamhet. Antalet deltagar-
platser är begränsat.  Anmälan sker i första 
hand via internet på följande adress www.
folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/ 
Kom ihåg att meddela om eventuell transport 
i samband med anmälan. Sista anmälningsdag 
är 20.6.2018
Avgiften ska vara betald innan simskolan 
inleds! Information om betalningen fås till 
den epost som du uppger vid anmälningen. 
Vid frågor gällande sommarens simkurs eller 
lek och plask kontakta simombud Anette 
Bjurbäck  0503562823 eller  Eva Ramstedt 
0505366281

Simklubb - Actionsim
För vem: För dig som är 12-15 år, född 2006 eller 
tidigare och bor i Harrström, Taklax, Korsbäck, 
Korsnäs och Molpe. Du som vill lära dig bättre 
simteknik, volter i vattnet, djupdykning, spela olika 
bollsporter i vatten etc. kom med.

När: 9.7–13.7.2018 kl. 13:30-15:30

Var: Molpe simstrand

Avgift: 20 €

Transport: 5 € /ungdom för hela veckan, transport 
ordnas från Harrström, Taklax, Korsnäs och Kors-
bäck.

Anmälan via  www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/
simskolor/ senast 20.6.2018. Följ gärna vår Face-
book sida där vi uppdaterar med aktuell informa-
tion.
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Öppethållningstider
Biblioteket har öppet som normalt 9.5. kl 12-17 
Bokbussen kör som vanligt hela onsdagen 
Kristi himmelsfärdsdag 10.5. stängt. 
Öppet som vanligt fredag 11.5 kl 12-19 
 
Biblioteket övergår till sommaröppethållningstider 1.6-31.8. 
Måndag och fredag oförändrade 12-19 
tisdag, onsdag, torsdag 12-15 
Biblioteket är öppet hela sommaren! 
Sommarvikarie är pol.stud. Amanda Åkersten 
 
Bokbussen kör ännu midsommarveckan, sedan sommarup-
pehåll till medlet av augusti. 
Efter att skolterminen tagit slut faller Taklax skolas hållplats 
bort för de två återstående turerna i juni.

Utställningar
Maj månads utställning är Handarbeten och hantverk från 
Annika Westerbergs MI-kurser i Korsnäs, Molpe och Bjurbäck.

Föreningar och enskilda som har evenemang 
under sommaren ombeds meddela om dessa till 
biblioteket, per telefon, e-post, FB eller personli-
gen, så fort som möjligt och absolut före 1.6, så att 
informationen kan ingå sommarens KorsnäsNytt, 
som utkommer 15.6. 

Tidningen innehåller information om alla sommare-
venemang på mittuppslaget och arbetsgruppen avser att 
trycka en fyrsidig tilläggsbroschyr med samma informa-
tion och layout, för utdelning på biblioteket, kommungår-
den, affärer, bank och till andra samarbetsparter samt i 
byarna. 

Istället för en enda Korsnäsvecka, vill vi nu satsa 
ordentligt på att marknadsföra allt sommarprogram i hela 
kommunen, därför är det extra viktigt att få fram all infor-
mation om alla evenemang som kommer att ordnas under 
sommaren! 

KulturÖsterbottens evenemangsportal events.osterbot-
ten.fi är en kanal som borde användas flitigare. De evene-
mang som är införda före 4.5 kan plockas av HSSmedia 
till olika tidningar. Vid behov kan Biblioteket hjälpa till 
med att införa uppgifter i denna kalender, men alla före-

Sommaren i Korsnäs och 
Korsnäsdagen 2018

ningar får även egna lösenord och kan sköta detta själva. 
Portalen används flitigt under sommaren!

Korsnäsdagen 2018
Lantdagen blir i år Korsnäsdagen och ordnas 11.8 kl 

11-14 på museiområdet. Tema: lokalt och företagande. 
Föreningarna kan ordna lottförsäljning och korvgrillning. 
Lajvföreningen Eloria erbjuder intressant program för 
barn och unga. Programmet kommer att innehålla musik-
inslag festtal och andra inslag. Marknadsförsäljare hänvi-
sas till höstens Skördemarknad.

Vi uppmanar publiken till picknick, på området kommer 
skinkpaj, vegepaj, sallad, dryck att säljas av Mathantverk. 
Stenbrytaren serverar traditionell Plockastek för den som 
vill ha ett ordentligt mål mat.

Övriga sommarevenemang
Världsarvsdagen firas 4 eller 5.8. Pjäsen Gruvliga 

berättelser kommer att framföras 10.8 och 12.8 på gruv-
området. Skördemarknad ordnas 8.9. På skördemark-
nadskvällen planeras en skördedans.

Teaterbiljetter - Gambämark
Gambämark med KAJ på Ritz. Hör er för om biljetter till 12.10 
kl. 19. Kolla med biblioteket tel 06-3479 140.

Sommarens idrottsskola
Datum meddelas senare. Intresserade ungdomar 
som vill vara hjälpledare kan anmäla intresse till 
Roger. Detta pga att idrottsplanen kommer att 
renoveras.
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IF FYREN INFORMERAR
Terrängcup 
onsdagar kl 19.00
2.5 Molpe skola
9.5 Harrström daghem
16.5 Taklax uf
23.5 Waterloo
30.5 prisutdelning och årets 
minivarv kl 19.00 på idrotts-
planen i Korsnäs

Klubbtävlingar
Klubbtävlingar kommer att 
arrangeras i sommar, datum 
och plats meddelas senare. 
Läs Fyrens hemsida, facebook 
och WhatsApp grupp.

Pappersinsamling måndag 4 juni 
IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling måndagen den 4 juni 
2018. Insamlingen sker på samma sätt som tidigare år. Ni sätter pap-
persbuntarna vid vägkanten, så hämtar vi dem. Pappret kan också 
föras direkt till insamlingsplatsen, som finns vid sportplanens parke-
ringsplats i Korsnäs.
Sätt ej papperet i plastpåsar eller papperslådor. Håll pappret inomhus 
eller täckt med t.ex. plast ifall det regnar och ta kontakt med någon 
av kontaktpersonerna ifall ni behöver hjälp.
Kontaktpersoner
Molpe  Henrik Backgren  050-5530 996
Molpe Tore Nystrand 050-5910 057
Korsbäck  Alef Ståhl 050-4959 874
Kyrkbyn  Jens Vägar  050-5644 389
Harrström & Mats Åbacka  0500-342 569
Helenelund  
Taklax  Tommy Vesterback 050-352 33 23

TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN

Skidavslutning
IF Fyren höll skidavslutning 
25.4 vid Waterloo. Vi har haft 
en lång och lyckad skidsäsong. 
I år har vi haft 8 klubbtävlingar 
med bra deltagarantal. 7.3 höll 
vi distriktstävling på Waterloo 
med ett 90-tal deltagare. 
Våra flitiga juniorer har deltagit 
i en mängd distriktstävlingar 
och även i FSSM och ÖID-mäs-
terskapen. Filip Fröding tog 
hem segern i Närpes och blev 
ÖID-mästare i H11. I februari 
ordnades gemensam transport 

 

SOMMARLOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

LÖRDAGAR kl. 11.00 - 15.00  
fr.o.m. lör. 30.6 t.o.m. lör. 11.8.2018. 

 
Samtidigt är det insamling av hela, rena och 

fläckfria kläder, skor, sängkläder, gardiner, mattor, 
husgeråd mm.   

 

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter. 

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 
050 3638056 

 

 
   

för intresserade till Jippobetonade 
Barnens Vasalopp i Larsmo.
Under vintern har 40-tal juniorer 
varit aktiva och under avslut-
ningen delades det ut 33 pokaler 
och 9 medaljer. 14 juniorer fick 
pris för tränings- och tävlingsflit. 
Ett hederspris delades ut till Filip 
Fröding för goda prestationer. 
Supporterpris delades ut till Carola 
Örn och Johnny Överholm.
Skidsektionen tackar alla duktiga 
deltagare och hoppas på lika 
mycket snö till nästa säsong.        

Marlene Vägar ÖID-mästare Filip Fröding. 

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral 
informerar
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KORSNÄS 4 H 

Kontaktuppgifter 
Petra Sundholm (helst via mail) 

petra.sundholm@fs4h.fi 
eller 045-876 48 38 
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Kanin klöverklubben 
för åk 1-3 i Korsnäs måndagar 7.5, 14.5 och 21.5
För dig som vill lära dig mer om din kanin. Vi 

går igenom hur man sköter sin kaninbur, vad 
kaninen skall äta, hur den ska hanteras och vad 
kaninen mår bäst av. Sista gången kan du lära 
den att gå i koppel. Vi träffas tre gånger och alla 
gånger vill vi att en förälder eller någon annan 
vuxen är med. Vi träffas 2h/gång. Avgift: 30€.

Ta med: kanin och transportbur. Sele och 
koppel visar vi hur de ska se ut, så att du köper 
rätt sort till sista träffen. Exakt plats meddelas 
närmare. Anmäl senast torsdag 3.5 till Petra.

Morsdagstårtor 
för åk 1-6 lördagen den 12.5

Kom med och gör morsdagstårtor till morsdag 
som är den 13.5. Vi gör tårtorna dagen innan, 
alltså lördagen den 12.5. Molpe skola kl. 10.00, 
Korsnäs kby skola kl. 12.00 och Taklax skola kl. 
14.00. OBS! Ta med bricka eller fat åt tårtan 
för hemtransport! Deltagaravgift: 10€. Anmäl 
senast onsdag 9.5 till Petra och kom ihåg att 
meddela eventuella allergier.

Matskolan i Petalax 
5-8.6 för Dig som är 8-12 år

Petra kommer att fungera som en av ledarna 
på Matskolan som Malax 4H ordnar i undervis-
ningsköket på högstadiet i Petalax 5-8.6. Även 
Korsnäsbarn är välkomna! Mera info finns på 
www.matskolan.fi/sv/anmalan/

Beachkockarna 2018
Delfinal i Vägvik onsdagen den 13.6 kl. 

18.00 (gemensam med Malax 4H)
Anmäl ditt lag, fyra barn (i åk 3-6) och en 

vuxen. Ni får en kasse med hemliga ingredien-
ser som Ni skall grilla och tillreda två identiska 
och smakliga portioner på 90 minuter. En jury 
bedömer tävlingsbidragen och ett vinnande lag 
från respektive förening utses till den stora fina-
len i Kristinestad, som går av stapeln lördagen 
den 11.8 (samma dag ordnas Potato Festival i 
Kristinestad, så det borde bli ett stort jippo den 
dagen). Fina priser utlovas och kom ihåg, med-
dela eventuella allergier.

Final i Kristinestad lördagen den 11.8 kl. 14.00 
(tävlande lag bör vara på plats kl. 13.30)

Tävlingen hålls samtidigt som Potato Festival i 

centrum av Kristinestad, närmare bestämt på 
strandpromenaden. Ett lag från varje 4H-fören-
ing tävlar i finalen, se info ovan. Medverkande 
föreningar: Korsnäs, Malax, Närpes, Kristines-
tad, Korsholm, Vörånejden, Nykarleby, Larsmo 
och Botnia 4H.

Dag på PowerPark 
torsdagen den 21.6

Gemensam resa till PowerPark med Kristi-
nestads, Närpes och Malax 4H. Busstidtabell: 
Harrström kl. 9.10, Korsnäs 9.15 och Molpe 
9.25. Hemfärd kl. 17.00. Avgift för buss och 
åkarmband: över 130 cm medlemmar 50€, 
icke medlemmar 60€. Under 130 cm: medlem-
mar 40€ och icke medlemmar 50€. Anmäl till 
Petra senast 15.6.

Kaninläger 
1-3.8 i Närpes

Gemensamt kaninläger för Korsnäs och Malax 
4H. Närmare information i nästa Korsnäsnytt!

Sommarföretag

Sommarföretag för barn och ungdomar 
via 4H? Läs mer på hemsidan eller Face-
book. Ta kontakt om du är intresserad! 
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På gång i Prästgårdsmuseet
Sommaraktiviteter 2018

Torsten Lundmark - utställning 26.6-5.8
I Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f. ordnas en 
utställning med träsnidare Torsten Lund-
marks  produktion. Utställningen öppnar 26.6 
kl 14 med en vernissage som är öppen för 
allmänheten. Kaffeservering. Utställningen 
är öppen under sommaren 26.6-5.8 kl 13-17 
tisdag-söndag (måndag stängt). 

Konsert i Korsnäs kyrka 26.7
Korsholms musikfestspel ger konsert 26.7    
kl 19 i Korsnäs kyrka.

Festspelsbesökarna har bokats in för ett 
besök i prästgårdsmuseet före konserten. I 
museet blir det guidning och kaffe med dopp 
kl 18-19 före konserten i Korsnäs kyrka som 
börjar kl. 19. Programmet i kyrkan består av 
Lena Willemark, violin, sång och Cecilia Zilli-
acus, violin som ska uppträda med konserten 
”Dansa” musik av J.S.Bach/Sandström/Folk-
musik. Prästgårdsmuseet säljer biljetter till 
konserten vid ingången till Korsnäs kyrka.

Sommarteatern Gruvliga berättelser
Sommarteatern Gruvliga berättelser spelas 
10.8.och 12.8 kl 18.00.

Sommarteatern baserar sig på berättelser 
av gruvarbetare vid Outokumpus blygruva i 
Korsnäs. Det är nu 60 års sedan gruvtornet 
började resas i Korsnäs. 60 års jubileet firas 
med sommarteatern Gruvliga berättelser.

Blymalmådern hade hittats redan 1955. År 
1956 meddelade Outokumpu att det skulle 
bli gruvdrift i Korsnäs. Malmfynden gjordes av 
Gottfrid Pistol, Helge Holm och Anna Sköld. 
Gruvtornet började resas i Korsnäs 1958. 
Gruvdriften inleddes 1961. Outokumpus 
blygruva verkade åren 1961-62 samt 1964-73. 
Gruvepoken skildras i en historik som forna 
gruvarbetare har sammanställt. 

Under sin blomstringstid hade gruvan upp 
emot 90 gruvarbetare och 35 funktionärer 
anställda. Om man räknar med entrepre-
nörerna blev det sammanlagt 162 personer 
som sysselsattes i gruvverksamheten. När 
blykroppen tog slut 1972 började man under 
ett års tid bryta malm i Petalax. Korsnäsgru-
van upphörde med sin verksamhet slutligen 
1973. Gruvepoken var en viktig tid i Korsnäs 
historia. Den innebar ett uppsving för bygden. 
Gruvan var den första riktigt stora arbets-
givaren i Korsnäs. Författare Erik Ågren har 
skildrat gruvtiden  i en radiopjäs med namnet 
”Stenen”. Det finns en kortfilm, som handlar 
om några gruvkarlar och deras berättelser. 
Filmen går under namnet ”Gruvkarlens berät-
telser”.

Sommarteatern Gruvliga berättelser har pre-
miär fredagen den 10 augusti kl 18. Pjäsen 
spelas också på söndagen den 12 augusti kl. 
18. Spelplats är gruvområdet. Kaffeservering 
i pausen. Manusförfattare är Lasse Hjelt med 
Carita Nyström som bollplank. Regissör är 
Lasse Hjelt. 

Kulturdag 11.8
Kulturdag ordnas 11.8 på gårdstunet mellan 
museerna.

Prästgårdsmuseet har öppet hus på kulturda-
gen. Vi säljer böcker och har kaffeservering 
samt lotteri till förmån för målning av präst-
gårdsmuseets ytterväggar.

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stäm-
ningsfull miljö, kan hyras för olika familje-
högtider, som vigslar, dop, födelsedagar och 
släktträffar. Ta kontakt med Anita Ismark per 
telefon 050-5181949 eller per e-post anita.
ismark@gmail.com 

Styrelsen
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Mera information hittar du på 
staroren.fi

Havsnära tomter 
till salu i Korsnäs

Vatten- och avloppsanslutningar samt båtplats ingår i priset. 
Pendlingsavstånd: Vasa 35 min, Malax 20 min, Närpes 35 min.

Boka en visning via staroren.fi / 040-525 9556

Drömmer du om att bo vid havet? 
Lediga tomter fr. 38.000 €

Möten

Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f håller 

årsmöte 
söndag 20.5.2018 kl. 17.00 på Korsnäsgården. 
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. 
Varmt välkomna! 
Styrelsen

Nu är det sommar! 
 
Planerar ni gårdsfest, barnkalas, eller något annat 
festligt evenemang? Låt oss 
hjälpa er till en lyckad fest med 
våra partytält.  
Kontakta Alef Ståhl tel 050- 
4959874 
Korsbäck byaförening

Uthyres

KIOSKEN vid 
Harrström 
simstrand

håller öppet från fredag 18.5 
alla dagar kl. 18-22.

(med väderreservation)

• glass och hamburgare
• grillmat
• fiskrätter

Arbetsgruppen för Harrström simstrand, 
tel  050 3589124

Korsnäs Mine Center rf håller 

årsmöte 
lördag 12.5.2018 kl. 15.00 på Korsnäsgården. 
Stadgeenliga ärenden.  
Styrelsen
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GRUNDÉNS
Regn- och 
fiskekläder

Catharina Nystrand
Risgärdsvägen 11 A 2

66210 Molpe
Tel. 050-3623014

catharina.nystrand@netikka.fi

Släckargranskning
OP-Försäkrings kunder välkomnas på släckar-
granskning enligt följande:

14.5 kl 9.00 – 11.00 Sideby, Andelsbankens kontor

14.5 kl 14.00 – 16.00 Korsnäs, Brandstationen

15.5 kl 9.00 – 11.00 Närpes, Andelsbankens kontor

15.5 kl 14.00 – 16.00 Malax, Andelsbankens kontor

16.5 hela dagen kan släckarna föras direkt till vår 
samarbetspartner Övermark Service för gransk-
ning, ring i förväg 0400-166074.

Granskningen är gratis för OP-Försäkrings kunder 
som är kunder i Andelsbanken.

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, 
företag och organisationer. 

Mottagning enligt tidsbokning, boka tid på tel. 06 781 2080

Silverbergsvägen 23, 66200 Korsnäs
Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes • Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med 
sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.
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Sommarblommor 
Amplar och stora krukor. 

Direkt från växthus. 
 

 

 

Öppet 
söndagar och onsdagar 
fr.o.m. 27.5. till 20.6. 

kl. 16-20 
 

 

 

Kenneth Enlund 
Helenelundvägen 40 

Helenelund (Harrström) 
Tel: 0400 - 293 929 

 


 
 

Följ oss på Instagram: 
Enlund Kenneth sommarblommor 
@enlund_kenneth_sommarblommor 

Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
Öppet  må-fr 9-17
  lö 9-12
Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

VÅREN ÄR HÄR!
Mylla, torv och bark
Vår-, höns-, potatis- och trädgårdsgödsel har inkommit

MINIROS 3 st  15 €
samt massor av andra blommor 

 ÖPPET LÖ 12.5  kl. 9--14

               SÖ 13.5  kl. 11-13

Fina Penséer 
o. Violer 0,60 €/st 

Morsdagsblommor
Sommarblommor 

hela sommaren 

Välkommen! 

Anne Häggdahl, Molpe
tel 0440-62 88 66

MORSDAG!

Kom ihåg att i god tid beställa blommor 
till examen, student och konfirmation!
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Trädgårdsmylla 
Kalkad och gödslad 
8 x 40L    

Trädgårdsmylla 

Svartmylla 

3 x 55L  

20 € 

12 € 

Tryckimpregnerat virke 

28x95mm 1,25 €/m  

48x98mm 2,35 €/m 
Även andra 
mått i lager 
 

 
Stolpar 
80x3000mm Dräneringsrör, 

trummrör och 
tillbehör i lager 

9,90 €/st 

Gas till vårens 
grillande direkt 

från oss 

Snart dags att se 
över terassens skick 

Kesä träolja 
till kampanjpris 

i maj 

Färglös 0,9L 5,90 € 

Brun 0,9L  7,50 € 
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Motionskampanj i Korsnäs 2018
Motionera minst 30 min. på valfritt sätt. Du kan t.ex. promenera med eller utan 
stavar, cykla, dansa. Rör på dig så att du blir varm och litet andfådd. Det vikti-
gaste är dock att Du motionerat. Du får en poäng/30 min och högst en poäng/
dag. Skriv ett kryss i prestationskortet varje dag du motionerat. Kampanjen 
pågår 4-31.5.2018

Vem får pris?
20 poäng är det som behövs för att få delta i utlottningen av pris. Huvudvinsten 
är en cykel och dessutom utlottas många andra fina pris. Den bästa vinsten kan 
alla få, dvs en bättre hälsa.
Kom ihåg att fylla i namn, by, telefon nr och den sammanlagda poängsumman 
för varje familjemedlem. 
Prestationskortet inlämnas till kommunkansliet i Korsnäs eller per epost till 
lindholm.roger@gmail.com senast 20.6.2018.

DATUM Familjemedlem 1 Familjemedlem 2 Familjemedlem 3 Familjemedlem 4
NAMN
BY
TELNR

4.5.2018
5.5.2018
6.5.2018
7.5.2018
8.5.2018
9.5.2018

10.5.2018
11.5.2018
12.5.2018
13.5.2018
14.5.2018
15.5.2018
16.5.2018
17.5.2018
18.5.2018
19.5.2018
20.5.2018
21.5.2018
22.5.2018
23.5.2018
24.5.2018
25.5.2018
26.5.2018
27.5.2018
28.5.2018
29.5.2018
30.5.2018
31.5.2018
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Rantatie kuului varmaan niihin asioihin, joista jäi vähän 
kitkerä jälkimaku.   Henkilökohtaisesti olen sitä  mieltä, 
että ministerivierailu oli parhaita, mihin olen osallistunut. 
Syytä ei tarvitse hakea itse ministeristä,  vaan  siitä, että 
mielestäni olimme hyvin valmistautuneita.  Hyvänä apuna 
olivat yrittäjät ja kunnan yrittäjäyhdistys, jotka auttoivat 
saamaan  tausta-aineistoa ja perusteluita vierailukäyntiä 
varten. Saimme erinomaista taustatukea kansanedusta-
jiltamme Joakim Strandilta ja Mats Nylundilta paikan 
päältä, Helsingistä. Joten  tietyllä ammattiylpeydellä sain 
ojentaa kirjelmämme kaikkine aineistoineen ministeri 
Anne Bernerille, viime vuoden marraskuussa.

Tietoisena siitä, että kuntavirkamiehinä, poliitikkoina 
ja yrittäjinä olemme yhdessä tehneet parhaamme maan 
kansallisille päättäjille osoitettujen yhteisten toivomus-
ten suhteen,  tarkoittaa myös, että voimme  olankohau-
tuksella sivuuttaa lehtien yleisönosastojen piikit. Se, että 
valtion virkamies ei ole selvillä siitä, minne  hänen orga-
nisaationsa on suunnitellut teiden päällystä, kertoo enem-
män  virkamiehestä itsestään. Kuntapuolella  olemme 

varanneet 100.000 euroa voidaksemme 
osallistua projektiin, joka koskee 

Rantatien uutta päällystystä välille 
Moikipää-Korsnäs. Näitä rahoja 
ei voi käyttää millekään muulle 
tieosuudelle ilman , että kun-
nanvaltuusto siinä tapauksessa 
päättää muuttaa käyttökohdetta. 
Mutta vaikuttaa kuin valtion 
laitokset eivät välittäisi kunnan 

rahoista , vaan pitävät tär-
keämpänä, että saavat 

itse päättää mitkä tiet 
päällystetään.

Korsnäsin kevään ajankohtaiset
Kalenterista huomaa, että kevät ja syksy yhdessä ovat kiireistä aikaa kuntapuolella.  Kun 

valo aamuisin ja iltaisin lisääntyy, sitä yrittää saada enemmän tapahtumia mahtumaan 
päivän sisään ja toisina päivinä se onnistuu paremmin, toisina huonommin.

Yrittäjyyskasvatus
Taitavat nuoremme ovat kevään mittaan työskennelleet 

koulujensa kautta  yrittämisen ja omien yritysideoidensa 
parissa. Kunta osallistuu YES-yrittäjyyskasvatukseen, 
koko Pohjanmaan kattavaan projektiin,  jonka tarkoituk-
sena on saada yritteliäisyyskasvatusta kaikille vuosikurs-
seille. Nuoret saivat kilpailla yritysideoineen Rewell 
Centerissä ja myöhemmin Helsingissä.

Olemme keskustelleet aiheesta kunnan koulujen rehto-
rien ja yrittäjäyhdistyksen kanssa ja  ajatuksena on, että 
lukuvuonna 2018-2019 yrittäjyyskasvatus on keskiössä  
ja teemana  Korsnäsin ala-asteen kouluissa. Jotta tämä 
toimisi hyvin,  niin vaaditaan, että myös paikalliset yrittä-
jämme voivat tukea ja olla mukana inspiroimassa lapsi-
amme ja nuoriamme, tuomalla esiin parasta siitä,  mitä 
on saada toimia yrittäjänä ja ehkä jättää hieman taka- 
alalle sitä, mikä varmasti monasti  tuntuu myös raskaalta. 
Etunsa ja haittansa on oikeastaan  kaikissa töissä, mutta 
ehkä  emme rajoita nuorisomme mahdollisuuksia jo alun 
alkaen sillä, että hyvää tarkoittaen annamme ehkä vähän 
tarpeettomia neuvoja. Mieti, jos ruotsalainen Spotifyn 
perustaja olisi saanut vanhemmiltaan neuvon, ettei mis-
sään tapauksessa  ryhtyisi hullutukseen myymällä musik-
kia verkossa, mikä ei oikeastaan muuta anna kuuntelijalle  
kuin hetkellisen musiikkikokemuksen.

Luimme Vasabladetista, että  yhä useampi saa toimeen-
tulonsa digitaalisista alustoista ja nykyisen elinkeinoelä-
män perspektiivistä  voi olla vaikeaa yrittää ennustaa, 
mitkä voivat olla huomispäivän markkinat.  Huomispäi- 
vän työmarkkinoita pohtineella futuristisella luennolla 
nostettiin esiin se, että digitalisointi antaa mahdollisuu-
den  juuri  useamman pienemmän yrityksen synnylle.
Nykyisessä digitalisoituneessa maailmassammehan 
on esimerkiksi pienellä digitaalisella yrityksellä, esim. 
Korsnäsista, mahdollisuus tavoittaa koko maailma, niin 
pitkälle kuin on kykyä kommunikoida riittävän hyvin ja 
päästä esiin palveluineen ja tuotteineen. Samalla luen-
nolla korostettiin myös historian ja paikan merkitystä, 
ja siinä arvelisin meillä olevan vähän miettimistä,  miten 
voida markkinoida Korsnäsia sinä ainutlaatuisena paik-
kana maapallolla, mikä se todella on.

Aurinkoisin kevätterveisin
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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menpideohjelma
Yrittäjien kanssa ja yrittäjäkokoontumisissa 

on keskusteltu  kuinka yrittämistä kohtaan kun-
nassa vallitsevaa negatiivisuutta voitaisiin paran-
taa. Tulevaisuustoimikunta on laatinut Korsnäsin  
elinkeinoelämän kehittämisen toimenpideohjel-
man.

Toimenpideohjelman tiimoilta on jo aloitettu keskus-
teluja esim. kunnan rehtoreiden ja yrittäjäyhdistyksen 
kanssa.

Kunnanhallitus hyväksyi toimenpideohjelman 
12.3.2018.

Korsnäsin kouluissa teemana yrittäjyyskasvatus luku-
vuonna 2018-2019

Kunnan tulevaisuudelle ja elinvoimalle on tärkeää, että 
kouluilla ja paikallisella elinkeinoelämällä on hyvä yhte-
istyö. Yhteistyö koulujen ja yritysten kesken on helpom-
paa, jos opettajat ja yrittäjät tuntevat toisensa.

Ensimmäinen opettaja-yrittäjätapaaminen järjes-
tettiin 26.4.2018 Korsnäsin  koululla. Kaikki Taklaxin, 
Moikipään ja Korsnäsin koulun opettajat osallistuivat 
yhdessä kymmenkunnan yrittäjän kanssa, jotka halua-
vat olla mukana kehittämässä yritteliäisyyttä Korsnäsin 
kunnan kouluissa. Tapaamiset ovat tärkeä ensiaskel, jotta 
päästään alkuun koulujen yritteliäisyysteemassa lukuvu-
onna 2018-2019.

Yrittäjäpaneeli
Maanantaina 7.5.2018 järjestetään suuri  yrittäjien kes-

kustelutilaisuus Korsnäsissa,  Dermoshopin konttorissa. 
Tapahtuma pyrkii luomaan parempaa vuorovaikutusta 
kunnan yrittäjien ja poliitikkojen kesken.

Yksityisteiden ylläpitoa-
vustuksen korotus 2019

Teiden ylläpitoavustusta ei ole korotettu vuo-
sina 2008-2018  ja  tekninen lautakunta katsoo,  
että korotus on tehtävä 2019 lähtien.

Kun  ylläpitoavustusta viimeksi korotettiin vuonna 
2008, perustana käytettiin elinkustannusindeksiä . Elin-
kustannusindeksi 2007-2018 vastaisi 15,8 % korotusta.

Tekninen lautakunta ehdottaa yksityisteiden ylläpi-
toavustuksen korottamista 15,8 % vuodesta 2019 lähtien. 
Ylläpitoavustus on sen jälkeen tarkistettava vuosittain.

Korsnäsin kirkonkylän koulu
Liikenteen parannustoimenpiteitä koskevat 

työt Korsnäsin kirkonkylän koululla (Kyrkby 
skola) ovat yleisesti ottaen menneet suunnitelmien 
mukaisesti, paitsi että sisääntulotien päällystys 
täytyy korvata, koska tien alla olevat rakenneker-
rokset olivat hyvin huonoa materiaalia. Tarpeel-
lisia muutostoimenpiteitä varten tarvitaan 20.000 
euron lisämääräraha investointitalousarvioon.

Valtuusto myönsi 19.3.2018 20.000 euron lisämäärära-
han kirkonkylän koulun paikoitusta varten.

Tekonurmikentän  suunnittelu
Korsnäsin kirkonkylän keskusurheilukenttä on varus-

tettu  rakentamalla lehtereitä, hankkimalla kaksi vaihtoai-
tiota, uusi tulostaulu, kaksi uutta jalkapallomaalia. Tänä 
vuonna uusitaan juoksuradat, rakennetaan kuivatusuria ja  
betonisia reunakiviä;  hankitaan aitoja, portteja ja veräjiä, 
uusitaan merkintöjä, uusitaan osittain laitteistoa ja väli-
neitä.

Jotta  jalkapalloseuran omistaman harjoituskentän 
tekonurmea varten voitaisiin hakea avustusta, pitäisi 
laatia täydellinen suunnitelma  kustannusarvioineen. 
Rakennustoimikunta ehdottaa 6.600 euron talousar-
viomuutosta jalkapalloseuran omistaman harjoitusken-
tän tekonurmisuunnittelua varten. Suunnitteluun sisältyy 
kustannusarvio ja suunnitteluasiakirjat, joita käytetään 
avustusanomuksen  ja täydellisten  urakka-asiakirjojen 
pohjana.

Korsnäsin jalkapalloseura (Korsnäs Fotbollsförening 
-75 rf) luovuttaa harjoituskentän kustannuksetta kunnan 
omistukseen, jos tekonurmikenttä toteutetaan.

Valtuusto myönsi 19.3.2018 talousarviomuutoksen, 
määrältään 6.600 euroa,  tekonurmikentän suunnittelua 
varten,  Korsnäsin keskusurheilukentän investointipro-
jektille. 

Siivous paikassa       
Lärknäs-Annahemmet

Tarjouskysely siivouksesta paikassa Lärknäs-
Annahemmet on ilmoitettu HILMAn kautta 
27.02.2018. Määräaikaan mennessä tuli yksi tar-
jous.

Perusturvalautakunta päätti 20.3.2018 valita F:ma Merin 
Teamwork hoitamaan siivouksen paikassa Lärknäs-An-
nahemmet ajalla 01.05.2018 – 30.4.2021 tarjouspyynnön 
mukaisesti. 
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Selvitys vuokra-asunnoista
Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lauta-

kunnalta lausuntoa koskien vuokra-asuntojen 
saatavuutta, jonotustilannetta ja saannin kat-
tavuutta kunnan kylissä.

Kunnanhallitus toivoo myös, että mikäli tekninen 
lautakunta katsoo jossain puolella kuntaa olevan vuo-
kra-asunnoille lisätarvetta , niin lausuntoa voisi mielel-
lään täydentää konkreettisilla tonttiehdotuksilla.

Tämänhetkinen tilanne
Kunta omistaa   vuokra-asuntoja Harrströmin, Helene-

lundin, Taklaxin, kirkonkylän (Kyrkby), Korsbäckin ja 
Moikipään kylissä.

Harrströmissä kaikki 11 vuokra-asuntoa ovat vuok- 
rattuina, jonotustilannetta ei tällä hetkellä ole. Taklax-
issa on 3 vuokra-asuntoa, kaikki ovat vuokrattuina tällä 
hetkellä, jonotustilannetta ei tällä hetkellä ole. Kir-
konkylässä (Kyrkby) on 36 kpl vuokra-asuntoja, kaikki 
ovat vuokrattuina tällä hetkellä, kahdeksan jonottaa erity-
isvuokra-asuntoihin. Korsbäckissä on 3 vuokra-asuntoa,  
joista kaksi ovat tyhjiä, jonotustilannetta ei tällä hetkellä 
ole.  Moikipäässä on 13 vuokra-asuntoa,  joista yksi on 
tyhjänä, kaksi jonottaa erityisvuokra-asuntoihin.

Kunnan strategiana on ollut hankkia osake-huoneisto, 
mikäli mahdollista, kun uusia projekteja on aloitettu. 
Kunta on myynyt ja myy vuokra-asuntoja.  Etupäässä 
myydään sellaisia asuntoja, joissa ei ole vuokralaista.

Suunnitteluvuoden 2019 investointitalousarviossa 
on 150.000 € osakehuoneiston hankintaan ja 2020 on 
250.000 €.

Tämänhetkisessä kunnan vuokra-asuntojen jonotusti-
lanteessa tarve on suurin:  1. Kirkonkylä (Kyrkby),  2. 
Moikipää, 3. Harrström, 4. Taklax, 5. Korsbäck

Tonttiehdotuksia:
On useita mielenkiintoisia ehdotuksia tonteiksi, joihin 

sopisi paritaloja tai rivitaloja.
Näitä ovat mm. seuraavat:
• Kirkonkylässä  Bovägenin alueella, Mattfolkilla  ja 

Ribackilla (keskusurheilukentän läheisyydessä) ja 
mahdollisesti Nyberg (riippuen siitä, miten tarkis-
tettu detaljikaava päätetään)

• Moikipäässä, Blänkfyren (vanha huoneistotontti)
• Harrströmissä, Helges (olemassa olevien rivitalojen 

läheisyydessä)
• Taklaxissa, Rönngård (Strandmossavägenin ja Tak-

laxvägenin risteyksessä)
• Korsbäckissä, Bostadsområde (olemassa olevan 

rivitalon läheisyydessä)

Aloite palveluasumisesta 
Korsbäckissa

Bengt Back on jättänyt kansalaisaloitteen 
Korsnäsin kunnanhallitukselle 27. marra-
skuuta 2017. Hän toivoo, että kunta selvittää 
mahdollisuutta iäkkäiden nykyaikaiseen palve-
luasumiseen, sekä mahdollisesti myös toimint-
arajoitteisille soveltuvaa asumista Korsbäckiin. 
Bengt Backin mukaan uusi ja nykyaikainen 5-10 
paikan palveluasumus mahdollistaisi paikallisen 
asumisen varmistamisen tulevaisuutta ajatellen.

Korsnäsin kunnalla on nykyään kaksi rivitaloasuntoa 
Korsbäckissa sekä asunto entisessä koulussa.

Koulun asunto on vuokralla, mutta kaksi rivitalohuo-
neistoa ovat seisseet tyhjillään monta vuotta ja niihin on 
vaikea löytää vuokralaisia.

Valtuusto totesi 19.3.2018, että:
• palveluille ja asumiselle sopivia alueita tarkastel-

laan lähemmin strategisen yleiskaavan yhteydessä, 
jonka  kunta aikoo laatia,

• tällä hetkellä Korsbäckissa ei ole pulaa vapaista 
vuokra-asunnoista,

• kansalaisaloite ei aiheuta toimenpiteitä ja julis-
tetaan siten loppuunkäsitellyksi.

Korsnäsin rantayleiskaavan 
osittainen muutos

Kunnanhallitus päätti 22.1.2018, että ranta- 
yleiskaavan muutos tehdään tilalle Ingves RN:o 
280-402-1-16 Harrströmin Blaxnäsissa ja Hägg-
qvistille RN:o 280-404-13-92, joka sijaitsee 
Korsnäsin kirkonkylässä.

Kaavoituksen tavoitteena on siirtää toinen kahdesta  
Ingves 1:16:n rakennuspaikasta, Harrströmin Blaxnä-
sissa,  Häggqvistille 13:92 Korsnäsin kirkonkylään. 
Syy siirtoon on muun muassa se, että Blaxnäsin alueelle 
rakentaminen on huomattavasti vaikeampaa/kalliimpaa, 
koska vesi on matalaa ja kivikkoista, mikä puolestaan 
vaatii isompaa kajoamista luontoon. Siitä syystä aiotaan 
myös korjata Blaxnäsin rakennuspaikan sijaintia, niin että 
se siirretään vähän pohjoisemmaksi samalla tilalla. Hägg-
qvistille suunniteltu paikka on jo rakennetulla alueella. 
Alueelle on autotie ja ulkopuolinen vesi on huomattavasti 
syvempi Blaxnäsin alueeseen verrattuna.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluon-
nos on laadittu ja asetetaan nähtäväksi ja asianomaisilta 
viranomaisilta pyydetään lausunnot.



30

KORSNÄSNyttKORSNÄSINUutiset
K

o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t ELY-keskus on rauhoittanut 

Molpehällorna ja ympäröiviä 
saaria

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on 9.4.2018 perustanut luon-
nonsuojelualueen yksityismaalle (YSA240003, 
Moikipää) Moikipään kylän osakaskunnan ja 
seitsemän samassa kylässä olevan perustamatto-
man osakaskunnan alueelle Korsnäsin  kunnassa.

Rauhoitetun alueen kokonaispinta-ala on 3 470,7 ha, 
josta n. 2 % on maa-aluetta. Alue kuuluu Natura 2000-ver-
kostoon ja lisäksi suurelta osin rannansuojeluohjelmaan 
(Halsön-Rönnskären-Norrskär RSO100058). Alueen suo-
jelu edistää varsinkin maannousurannikon luontotyyp-
pien suojelua ja saariston lintukantaa. Arvokkaimmille ja 
häiriöherkimmille saarille on laadittu maihinnousukielto 
ajalle 15.4. – 31.7.

Päätöksen mukaan on paljon sellaista, jota saarilla ei saa 
tehdä. Kiellettyä on maan ja merenpohjan kaivaminen ja 
täyttäminen, vesistöjen ruoppaaminen ja sulkujen tekemi-
nen, rakennusten pystyttäminen tai teiden rakentaminen, 
metsähakkuut,  eläinten pyydystäminen tai häiritseminen.

Lintujen pesimisaikana 15.4. – 31.7. on myös kiellettyä 
nousta maihin Norrgrynnanille, Båthusgrynnanille, Grå-
sälsgrynnanille ja Tredjedelstenarna. 

Kyläläisillä säilyy omistusoikeus. Olemassa olevien 
rakennusten ja satamapaikkojen käyttö, kunnossapito ja 
parantaminen on sallittua. Molpehällorna ja Storbådan 
ovat paikkoja, joilla saa ottaa polttopuuta siellä olevien 
rakennusten tarpeisiin. Olemassa olevia pienveneväyliä, 
venepaikkoja, satamarakennelmia ja aallonmurtajia saa 
pitää kunnossa. Metsästys ja kalastus sallitaan voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. Tutkimus ja sääntely 
ovat sallittuja ELY-keskuksen luvalla. Alueella saa jat-
kossakin liikkua tarkoituksenmukaisilla ajoneuvoilla.  
Käyttämättömistä rakennusoikeuksista sekä olemassa 
olevista metsävaroista maksetaan korvaus osakaskunnille 
sopimuksen mukaan.

Informaatiotilaisuus yleisölle
Moikipään osakkaat järjestivät 15.4.2018 informaati-

otilaisuuden yleisölle, jossa esiteltiin rauhoituspäätös ja 
sen perustelut. Maanomistajat ja moikipääläiset halusivat 
määräaikaisen rauhoituksen , mutta siihen ELY-keskus ei 
myöntynyt.

ELY-keskuksesta todetaan, että alue on moikipääläisille 
ja saaristokulttuurille tärkeä.  Luonnonsuojelun toimeen-
panon yhteydessä on käyty monta neuvottelua osakask-
untien kanssa, joidenka tarkoituksena on ollut yhdistää 
luonnonsuojelun ja osakaskuntien edut.

Ben-Erik Nedergård, Moikipään kylän yhteismaan 
puheenjohtaja, toteaa, että kyläläisillä on jäljellä omistus- 
oikeutensa, mutta ei päätäntäoikeutta.

- Riittää, että saamme uuden hallituksen, joka säätää 
uusia lakeja, jotta aluetta aletaan käyttää johonkin muuhun 
kuin mihin nyt olemme neuvotteluissa päässeet.

Merenkurkun saariston 
maailmanperinnön yhteis- 
työsopimuksen päivitys

Merenkurkun saaristolle laadittiin uusi yhteis- 
työsopimus maailmanperintöalueen kuntien ja 
Metsähallituksen kesken. Alkuperäinen yhteis- 
työsopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2011 ja 
astui voimaan vuodesta 2012.

Sopimuksen sopijapuolia ovat Metsähallitus, Vaasan 
kaupunki, Mustasaaren kunta, Korsnäsin kunta, Maalah-
den kunta ja Vöyrin kunta. Keskeinen sisältö on koskenut 
yhteisen asiakaspalvelun ja markkinoinnin perustamista 
ja rahoitusta sekä  toiminnanjohtajaa Merenkurkun maail-
manperintö -yhdistyksen kautta. Yhteistyön talousarvio 
on vuodesta 2012 lähtien ollut sama ja Korsnäsin  kunnan 
maksuosuus on ollut 4.500 euroa vuodessa.

Päivityksen tarkoituksena on ensisijaisesti selventää 
yhteistyöosapuolten välistä työnjakoa, kuten Merenkur-
kun maailmanperintö ry:n ja Visit Vaasan kesken. Aiem-
massa sopimuksessa Merenkurkun maailmanperintö ry 
oli yksi sopimuosapuolista, mutta yhdistys toimii nyt pal-
veluntoimittajana ja in house -yhdistyksenä ja silloin yhdi-
stys ei enää voi olla sopijapuolena.  Raippaluodon sillan 
luona oleva infopiste, Maailmanperintöportti, on yksi 
niistä toiminnoista, joista yhdistys vastaa tänä vuonna.  
Visit Vaasan rooli on myös muuttunut ja se voi ottaa vah-
vemman roolin maailmanperinnön markkinoinnissa. Tar-
koitus on, että toiminnot eivät mene päällekkäin.

Sopimuksen päivityksessä ehdotetaan myös,  että 
maksuosuudet indeksikorjataan vuodesta 2019 lähtien. 
Korsnäsin kunnan uusi indeksikorjattu maksuosuus olisi  
4.660 euroa 2019 lähtien.

Sponsorisopimus Team   
Rynkebyn kanssa

Thomas Ramstedt, Korsnäsista,  osallistuu 
vuoden hyväntekeväisyystempaukseen Team 
Rynkebyn kanssa. Kerätyt varat menevät vaike-
asti sairaille lapsille,  ja  Suomessa   Aamu Säätiö 
ja Sylva ry saavat ottaa vastaaan lahjoituksen 
syyskuussa.

Kunnanhallitus päätti 12.3.2018 solmia  500 euron 
arvoisen pronssisen sponsorisopimuksen Team Rynkebyn 
kanssa.

Team Rynkeby – God Morgon
Team Rynkeby – God Morgonin päällimmäinen tarkoi-

tus on kerätä rahaa syöpälapsille ja heidän perheilleen. 
Rynkeby Foods  A/S ja God Morgon vastaavat kaikista 
keskeisistä projektikustannuksista    ja se tarkoittaa, että 
kunkin maan keräysvarat  menevät lyhentämättöminä  
maan paikalliselle lapsisyöpäjärjestölle.

Team Rynkeby – God Morgon ajaa Pariisiin 17:nnen 
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kerran 30.6. – 7.7.2018. Projekti muodostuu 1900 pyör-
äilijästä ja 450 toimitsijasta, jaettuna 48 paikalliseen 
joukkueeseen kuudesta maasta: Ruotsista, Tanskasta, 
Suomesta, Norjasta, Färsaarilta ja Islannista.

Vuonna 2017 Team Rynkeby keräsi runsaat 8,77 mil-
joonaa euroa taisteluun lapsisyöpää vastaan Ruotsissa, 
Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Färsaarilla. Tästä sum-
masta lahjoitettiin 396.569 euroa Sylva ry:lle ja 169.958 
euroa Aamu Säätiölle.

Korsnäsin äänestysalueet
Valtuuston on vuosittain tarvittaessa,  viimei-

stään huhtikuussa, päätettävä kunnan jakami-
sesta äänestysalueisiin.

Valtuusto päätti 19.3.2018, että Korsnäsin kunnan ääne-
stysaluejako ajalle 15.10.2018 – 14.10.2019 on nykyiset 
neljä äänestysaluetta:

äänestysalue: Moikipää
äänestysalue: Korsnäsin kirkonkylä
äänestysalue: Harrström
äänestysalue: Taklax

Henkilöt, joita ei ole merkitty mihinkään kiinteistöön  
väestötietokannassa, merkitään Korsnäsin kirkonkylän 
äänestysalueeseen.

Vastaava sairaanhoitaja
Perusturvalautakunta palkkasi 20.3.2018 sai-

raanhoitaja Annette Langelsin vastaavan saira-
anhoitajan 100 % toimeen sijoituspaikkanaan 
ensisijaisesti Annahemmet.

Kansliasihteeri tekniselle 
osastolle

Tekninen lautakunta päätti 12.4.2018 valita 
Camilla Rögårdin kansliasihteeriksi tekniselle 
osastolle.

Toimi on ollut avoimeksi  julistettuna ja määräaikaan 
mennessä tuli 23 hakemusta.  Kuutta hakijaa haastateltiin.
Toimi täytetään 15.5.2018 lähtien. Kansliasihteeri palka-
taan toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen 
neljän kuukauden koeajalla. 

Edustajat Korsnäs Värme 
Ab:n hallitukseen

Korsnäs Värme Ab on Korsnäsin kunnan 100 
%:sti omistama kunnallinen tytäryhtiö.

Kunta on edustettuna yhtiön yhtiökokouksissa ja kun-
nalla on oikeus nimetä kaikki edustajat yhtiön hallituk-
seen. Yhtiön hallitus nimetään yhtiökokouksessa.

Kunnanhallitus valitsi 2017 Marcus Nordmyrin Korsnäs 
Värme Ab:n yhtiökokouksiin varsinaiseksi kokousedus-
tajaksi  toimikaudelle 2017-2019. Kunnanhallitus ehdotti 
Gunilla Krookia, Jens Bjurbäckiä ja Håkan Westeriä 
yhtiön hallitukseen samalle ajalle.

Nyt Gunilla Krook on anonut ja hänelle on myönnetty 
vapautus luottamustehtävästään yhtiön hallituksessa. 
Yhtiön hallitus ehdottaa, että kunnanhallitus nimeää 
Heidi Kammosen uudeksi jäseneksi.

Kunnanhallitus hyväksyi 12.3.2018, että Gunilla 
Krookille myönnetään vapautus hallitustehtävästään ja 
nimeää Heidi Kammosen Korsnäs Värme Ab:n uudeksi 
jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2017-2019.

Lukuklaani- koulukirjasto- 
kilpailun voittajia

Lukuklaani-projekti kutsui 
alkusyksystä 2017 Suomen 
ala-asteen- ja yhtenäiskoulut 
perustamaan tai kehittämään 
koulukirjastojaan. Noin 450 
hakemusta koko Suomesta. 
Lukuklaani palkitsi lopulta 281 
koulua heidän hienoista ideois-

taan. Palkintorahana jaetaan yhteensä 602.000 
euroa. 

Kaikki Korsnäsin kunnan koulut voittivat palkinnon 
Lukuklaani-projektin kevään 2018 kilpailussa. Taklaxin 
koulu sai 4.000 euroa, Moikipään koulu (Molpe skola)  
2.000 euroa ja kirkonkylän koulu  (Kyrkoby skola) 2.000 
euroa.

Lukuklaanin ja projektin taustalla olleet  tekijänoi-
keusjärjestö Kopiosto ja Suomen Kulttuurirahasto esit-
tävät lämpimät onnittelunsa! 

Uudet        
työntekijät
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Kesän ajalle tapahtumia järjestäviä yhdistyk-
siä ja yksityisiä pyydetään ilmoittamaan niistä 
kirjastoon, puhelimitse, sähköpostilla, FB:ssä tai 
henkilökohtaisesti, niin pian kuin mahdollista ja 
ehdottomasti ennen 1.6., jotta tieto voidaan saada 
mukaan 15.6. ilmestyvään kesän KorsnäsNytt –
lehteen.

Lehden keskiaukeamalla tulee olemaan tietoa kaikista 
kesätapahtumista ja työryhmä pitää tarpeellisena painaa 
nelisivuinen lisäesite, jossa on sama info ja layout, jaetta-
vaksi kirjastossa, kunnantalolla, kaupoissa, pankeissa ja 
muille yhteistyökumppaneille sekä kylissä.

Yhden ainoan Korsnäsin viikon sijasta haluamme nyt 
satsata kunnolla  koko kunnan kaiken  kesäohjelmiston 
markkinointiin, minkä vuoksi on erittäin tärkeää saada 
esiin kaikki tieto  kesän mittaan järjestettävistä tapahtu-
mista!

KulturÖsterbottens evenemangsportal  events.osterbot-
ten.fi  (“Pohjanmaalla tapahtuu”  Pohjanmaan kulttuuri-
kalenteri ) on kanava, jota pitäisi käyttää ahkerammin. 
Niitä tapahtumia, jotka on viety  sisään ennen 4.5. , 
HSSmedia voi poimia eri lehtiin. Kirjasto voi tarvittessa  
auttaa tietojen merkitsemisessä kyseiseen kalenteriin, 

mutta kaikki yhdistykset saavat myös omat salasanansa ja 
voivat hoitaa tämän itse. Portaalia käytetään kesän aikana 
ahkerasti.

Korsnäsin päivä 2018
Maaseutupäivästä tulee tänä vuonna Korsnäsin päivä ja 

järjestetään 11.8. kl 11 -14 museoalueella. Teemana on 
paikallisuus ja yrittäjyys.  Yhdistykset voivat järjestää 
arpojen myyntiä ja makkaran grillausta. Lajv-yhdistys 
Eloria tarjoaa mielenkiintoista ohjelmaa lapsille ja nuo-
rille. Ohjelmaan sisältyy myös musiikkiesityksiä, juhla-
puhe ja muita esityksiä. Markkinamyyjät ohjataan syksyn 
elomarkkinoille (Skördemarknad).

Kehotamme yleisöä tulemaan picknickille, Mathant-
verk myy alueella kinkkupiirakkaa, kasvispiirakkaa, 
salaattia ja juomia. Stenbrytaren tarjoaa perinteistä Plock-
apaistia niille, jotka haluavat kunnon aterian.

Muita kesätapahtumia
Maailmanperintöpäivää vietetään 4. tai 5.8. Näytelmää  

Gruvliga berättelser esitetään 10.8. ja 12.8. kaivosalue-
ella. Skördemarknad (Elomarkkinat)  järjestetään 8.9.  
Skördemarknad-illalle suunnitellaan elotansseja.

Kesä Korsnäsissa ja Korsnäsin päivä 2018


